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ةجارب العالمي  لطان زين العابدين في ضوء الت  تطوير اإلرشاد األكاديمي بجامعة الس    

  جاكارجيا كيتا

 زلمد زيد إمساعيل  

 نشأت بيومي 
 
ملخصال  

يعّد اإلرشاد األكادميي أحد أهّم اخلدمات الّّتبويّة واإلداريّة ادلساندة للعملية الّّتبويّة باجلامعة، إذ من 
هذا البحث إىل تقدًن هدف يفخالله يتخطى الطّالب العقبات اّليت تعّتض مسريته الّتعليمّية، 

 .ةضوء الّتجارب العادليّ  يف العابدينمقّتحات لتطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة الّسلطان زين 
الّتحليلي معتِمَدْين على الّدراسات اّليت دتحورت حول اإلرشاد  ن ادلنهج الوصفيّ و واستخدم الباحث

يف جامعة الّسلطان زين العابدين حباجة إىل  ، وأظهر البحث أّن اإلرشاد األكادمييّ األكادمييّ 
حتديد مرشد عام يف  من حيث  ل اإلرشاد األكادمييّ ة ادلتمّيزة يف رلاالّتجارب العادليّ ضوء  يفالّتطوير 

كون له مهام فنّية، وإداريّة، وتنظيمّية، تللطّلبة، و  كّل كّليات اجلامعة، وختصيص مرشد أكادمييّ 
تتضّمن رلاالهتا اإلرشاد الّديين،  ة يف كافة كّليات اجلامعة لإلرشاد األكادمييّ وفتح وحدة خاصّ 

االستفادة من بضرورة  نأوصى الباحثو ، والّنفسي، والوقائي، و والوظيفيّ ، ، والّتعليميّ واألخالقيّ 
يف جامعة الّسلطان زين العابدين، وتوظيف الّتقنية  تطوير اإلرشاد األكادمييّ يف نتائج هذا البحث 

 احلديثة وتطبيقاهتا ادلختلفة، لتسهيل الّتواصل بني ادلرشدين والطّلبة.

 ة.البيّ رشاد األكادميي، اخلدمات الطّ إلطوير، االتّ  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

Academic Advising is one of the most important educational and administrative support 
services to the educational process of the university, as a student skips through obstacles 
educational career. This research aims to submit proposals for the development of 
Academic Advising at Universiti Sultan Zainal Abidin in the light of international experiences. 
The researchers used the descriptive and analytical approach, relying on studies that 
focused on academic guidance. Research has shown that the academic counseling at 
Universiti Sultan Zainal Abidin need to be developed in light of the outstanding international 
experiences in the field of academic guidance in terms of identifying the year mentor in all 
faculties of the university, and the allocation of academic advisor to students, and have a 
technical tasks, administrative, regulatory, and the opening of a special unit in all faculties of 
the university academic counseling fields include religious instruction, moral, educational, 
and career, psychological, and preventive, The researchers recommended that the need to 
take advantage of the results of this research in the development of academic advising at 
Universiti Sultan Zainal Abidin, and the employment of modern technology and its various 
applications, to facilitate communication between counselors and students. 
Keywords: development, academic advising, student services. 

 

 مقد مة البحث وإشكاليته

تعةةةةةةةةةةةّد العمةةةةةةةةةةةود الفقةةةةةةةةةةةر   حيةةةةةةةةةةةث إّ ةةةةةةةةةةةا ،إّن الّّتبيةةةةةةةةةةةة كانةةةةةةةةةةةت وال تةةةةةةةةةةةزال سةةةةةةةةةةةّر تقةةةةةةةةةةةّدم ا تمعةةةةةةةةةةةات
، وهةةةةةةةةةةةي الّةةةةةةةةةةةيت وراء تقةةةةةةةةةةةّدم ا تمعةةةةةةةةةةةات وختّلفهةةةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةةةا جعلةةةةةةةةةةةت يف ا تمةةةةةةةةةةة  للّتنميةةةةةةةةةةةة الّشةةةةةةةةةةةاملة

إلصةةةةةةةةةةةةةةةالح نظمهةةةةةةةةةةةةةةةا  اجةةةةةةةةةةةةةةةاد   تربةةةةةةةةةةةةةةةو    األمةةةةةةةةةةةةةةةم الرّاحلبةةةةةةةةةةةةةةةة يف الّشةةةةةةةةةةةةةةةهود احلضةةةةةةةةةةةةةةةار  يف سةةةةةةةةةةةةةةةبا   
 للحا  بركب األمم ادلتقّدمة.الّّتبويّة ومؤّسساهتا  ،الّتعليمّية

هةةةةةةةةةةةي الّةةةةةةةةةةةيت تنشةةةةةةةةةةة ها ا تمعةةةةةةةةةةةات لتسةةةةةةةةةةةهم  - مبةةةةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةةةةا اجلامعةةةةةةةةةةةات -وادلؤّسسةةةةةةةةةةةات الّّتبويّةةةةةةةةةةةة 
وحاميةةةةةةةةةةةةةة حضةةةةةةةةةةةةةارهتا وصةةةةةةةةةةةةةانعة أجياذلةةةةةةةةةةةةةا  ،ةهةةةةةةةةةةةةةي حاملةةةةةةةةةةةةةة رسةةةةةةةةةةةةةالة األّمةةةةةةةةةةةةةفيف تربيةةةةةةةةةةةةةة أبنائهةةةةةةةةةةةةةا، 

واألمينةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةيهم، إذ يقةةةةةةةةةةة  عليهةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةبء األكةةةةةةةةةةة  يف تكةةةةةةةةةةةوين أفةةةةةةةةةةةراد ا تمةةةةةةةةةةة ، ليتخرجةةةةةةةةةةةوا 
 ة للمجتم .منها مؤّهلني قادرين على اإلسهام يف حركة الّتنمية الّشامل
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ويعةةةةةةةةةةةةّد اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي أحةةةةةةةةةةةةد أهةةةةةةةةةةةةّم اخلةةةةةةةةةةةةدمات الّّتبويّةةةةةةةةةةةةة واإلداريّةةةةةةةةةةةةة ادلسةةةةةةةةةةةةاندة للعمليةةةةةةةةةةةةة 
الّّتبويّةةةةةةةةةةةةةةة باجلامعةةةةةةةةةةةةةةة، إذ مةةةةةةةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةةةةةةةه يتخطةةةةةةةةةةةةةةى الطّالةةةةةةةةةةةةةةب العقبةةةةةةةةةةةةةةات الّةةةةةةةةةةةةةةيت قةةةةةةةةةةةةةةد تعةةةةةةةةةةةةةةّتض 
مسةةةةةةةةةةةةةةريته الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةةة، وال يقتصةةةةةةةةةةةةةةر دور اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةادميي علةةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةاعدة الطّالةةةةةةةةةةةةةةب يف 

احملةةةةةةةةةةةةةةيي الّدراسةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةل يتعةةةةةةةةةةةةةةّد  ذلةةةةةةةةةةةةة  إىل حةةةةةةةةةةةةةّل مشةةةةةةةةةةةةةةكالته ضةةةةةةةةةةةةةوء قدراتةةةةةةةةةةةةةه وميولةةةةةةةةةةةةةه يف 
العاّمةةةةةةةةةةةةةةةة، وتعةةةةةةةةةةةةةةةديل سةةةةةةةةةةةةةةةلوكه إىل األحسةةةةةةةةةةةةةةةن، وهةةةةةةةةةةةةةةةذا بةةةةةةةةةةةةةةةدور  يةةةةةةةةةةةةةةةؤّد  إىل حتقيةةةةةةةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةةةةةةةةداف 

 م(.1002العملية  الّتعليمّية )احملبوب، 

واجلدير بالذّكر أّن اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات الّتعليم العايل كان يقتصر على تعليم 
ا اآلن فقد القّية، ومساعدهتم يف اختيار مقّرراهتم الّدراسّية، وتنظيم جداوذلم، أمّ الطّلبة ادلبادئ األخ

واخلطة اّليت ينبغي  حّّت أصبح أكثر من رلرد تنظيم جدول الطّلبة الّدراسيّ  تغرّيت وبشكل تدرجييّ 
  ذل  إىل مساعدهتم وتوجيههم يف تقييم قدراهتم وحّل مشكالهتم أن يسّجلوها، بل تعدّ 

 (.Gordon & Hably 2002) دميّيةاألكا

يف كافةةةةةةة   واإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادمييّ  الّتوجيةةةةةةه الّّتبةةةةةةو ّ  بةةةةةةرامجَ  ولقةةةةةةد جّبقةةةةةةت جامعةةةةةةات  عادليّةةةةةةة  كثةةةةةةرية  
كّلياهتةةةةةةةا، دلقابلةةةةةةةة الزّيةةةةةةةادة يف أعةةةةةةةداد الطّلبةةةةةةةة ادلقبةةةةةةةولني يف سلتلةةةةةةةف ادلراحةةةةةةةل اجلامعيّةةةةةةةة، واسةةةةةةةتحداث 

اعات ادلعتمةةةةةةةةةةدة، ونظةةةةةةةةةةام الفصةةةةةةةةةةل نظةةةةةةةةةةم جديةةةةةةةةةةدة يف بةةةةةةةةةةرامج اإلعةةةةةةةةةةداد الّدراسةةةةةةةةةةي كنظةةةةةةةةةةام الّسةةةةةةةةةة
الّدراسةةةةةةةةي، عةةةةةةةةالوة علةةةةةةةةى إقبةةةةةةةةال بعةةةةةةةةإ الطّلبةةةةةةةةة يف ختّصصةةةةةةةةات يرحلبةةةةةةةةون فيهةةةةةةةةا، وال  تةةةةةةةةاج إليهةةةةةةةةا 
ا تمةةةةةةة ، وتوجيةةةةةةةه الةةةةةةةبعإ اآلخةةةةةةةر إىل ختّصصةةةةةةةات  تةةةةةةةاج إليهةةةةةةةا ا تمةةةةةةة ، وال تّتفةةةةةةة  مةةةةةةة  ميةةةةةةةوذلم، 

ّدراسةةةةةةةةة يف ويضةةةةةةةةاف إىل ذلةةةةةةةة  جهةةةةةةةةل بعةةةةةةةةإ الطّلبةةةةةةةةة باألنظمةةةةةةةةة واللّةةةةةةةةوائح الّتعليميّةةةةةةةةة، وخطةةةةةةةةي ال
بعةةةةةةةإ ادلؤّسسةةةةةةةات الّتعليميّةةةةةةةة، مةةةةةةةا أّد  إىل حتميةةةةةةةة وجةةةةةةةود خةةةةةةةدمات إرشةةةةةةةاديّة تربويّةةةةةةةة دلسةةةةةةةاعدة 
أول ةةةةة  الطّلبةةةةةة يف الّتغلةةةةةب علةةةةةى مةةةةةا يةةةةةواجههم مةةةةةن مشةةةةةكالت أكادمييّةةةةةة، أو سةةةةةلوكّية، أو مهنيّةةةةةة، 

والّةةةةةيت  والعمةةةةةل علةةةةةى اختيةةةةةار ادلقةةةةةّررات الّدراسةةةةةّية، وادلنةةةةةاهج ادلناسةةةةةبة لقةةةةةدرات كةةةةةّل جالةةةةةب وميولةةةةةه،
 م(.0891)زهران، الّتعليمّية أهدافه  حتّق 
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وحتسةةةةةةةن اإلشةةةةةةةارة إىل أّن اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي قةةةةةةةد حظةةةةةةةي باهتمةةةةةةةام كبةةةةةةةري مةةةةةةةن قبةةةةةةةل القةةةةةةةائمني 
علةةةةةةةةى اجلامعةةةةةةةةات العربيّةةةةةةةةة واألجنبيّةةةةةةةةة، أل،ّيتةةةةةةةةه يف عمليةةةةةةةةات الّّتبيةةةةةةةةة والّتعلةةةةةةةةيم، إذ تنظةةةةةةةةر جامعةةةةةةةةة 

تسةةةةاعد  مسةةةةتمرة   توجيهيّةةةةة   دميي بأنّةةةةه عمليةةةةة  إىل اإلرشةةةةاد األكةةةةا الّسةةةةلطان قةةةةابوس بسةةةةلطنة عمةةةةان
الطّلبةةةةةةةةة علةةةةةةةةى حتقيةةةةةةةة  أهةةةةةةةةدافهم الّتعليميّةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل ادلتابعةةةةةةةةة الّدقيقةةةةةةةةة والفاحصةةةةةةةةة ألحةةةةةةةةواذلم 
األكادمييّةةةةة، والّتأّكةةةةد مةةةةن مةةةةد  التةةةةزامهم بةةةةالّنظم والقواعةةةةد ادلختلفةةةةة الّةةةةيت حتكةةةةم هةةةةذ  الةةةة امج مةةةةن 

 الّةةةةةيت قةةةةةد تعرقةةةةةل جريةةةةة  حتقةةةةةيقهم األهةةةةةدافخةةةةةالل مسةةةةةاعدهتم علةةةةةى ختطةةةةةي العقبةةةةةات وادلشةةةةةكالت 
 .م(6112ادلرجوة )الصارمي وزايد، 

يةةةةةةةاض خةةةةةةةدمات إرشةةةةةةةاديّة ة جبامعةةةةةةة ادللةةةةةةة  سةةةةةةةعود بالرّ وتقةةةةةةّدم كّليةةةةةةةة احلقةةةةةةةو  والعلةةةةةةةوم الّسياسةةةةةةةيّ 
العةةةةةةةةام يف اإلشةةةةةةةةراف علةةةةةةةةى ادلرشةةةةةةةةدين  قةةةةةةةةد حةةةةةةةةّددت الكّليةةةةةةةةة مهةةةةةةةةام ادلرشةةةةةةةةد األكةةةةةةةةادمييّ فمتنّوعةةةةةةةةة، 
يرفةةةةةة  إليةةةةةةه مةةةةةةن حةةةةةةاالت، واسةةةةةةتقبال الطّلبةةةةةةة اجلةةةةةةدد والّّتحيةةةةةةب  ةةةةةةم يف ني، ومتابعةةةةةةة مةةةةةةا األكةةةةةةادمييّ 

ابةةةةةةةةن زرعةةةةةةةةة، ) ة ذلةةةةةةةةموشةةةةةةةةرح نظةةةةةةةةام الكّليةةةةةةةةة واجلامعةةةةةةةةة والبي ةةةةةةةةة اجلامعيّةةةةةةةة ،أّول يةةةةةةةةوم مةةةةةةةةن الّدراسةةةةةةةةة
 .(م6102

تشةةةةةجي  الطّلبةةةةةة  8يف اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي علةةةةةى عةةةةةّدة أسةةةةة  أبرزهةةةةةا وتقةةةةةوم جربةةةةةة جامعةةةةةة مااليةةةةةا
بصةةةةةةةورة مسةةةةةةةتقلة، وتنميةةةةةةةة قةةةةةةةدراهتم، ومهةةةةةةةاراهتم ادلختلفةةةةةةةة، والعمةةةةةةةل ة علةةةةةةةى اختةةةةةةةاذ قةةةةةةةرارات مصةةةةةةةرييّ 

علةةةةةةةى بنةةةةةةةاء لقةةةةةةةتهم بأنفسةةةةةةةهم للّتغلةةةةةةةب علةةةةةةةى الّصةةةةةةةعوبات الّةةةةةةةيت قةةةةةةةد تةةةةةةةواجههم خةةةةةةةالل مسةةةةةةةرياهتم 
 م(.6102)الدوسر ،  ةالّتعليميّ 
قةةةةةد حظةةةةةي اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي باهتمةةةةةام القةةةةةائمني عليهةةةةةا  جامعةةةةةة الّسةةةةةلطان زيةةةةةن العابةةةةةدينويف 

أّن تطبيقةةةةةةةةه مةةةةةةةةا زال زلةةةةةةةةدود ا، إذ ال تتةةةةةةةةوّفر يف اهتةةةةةةةةا، إاّل أّن ادلالحةةةةةةةة  لواقعةةةةةةةةه، جيةةةةةةةةد يف سلتلةةةةةةةةف كّلي
، فضةةةةةةال  عةةةةةةن القضةةةةةةايا ادلتعّلقةةةةةةة باإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادمييّ  لّ حبةةةةةة يهةةةةةةتمّ  خةةةةةةاص   أو مركةةةةةةز   اجلامعةةةةةةة وحةةةةةةدة  

وضةةةةة  خطةةةةةوط عريضةةةةةة تصةةةةةف أدوار ادلرشةةةةةد ومهامةةةةةه الفنيّةةةةةة، واإلداريّةةةةةة، والّتنظيميّةةةةةة مةةةةةا قةةةةةد يقلّةةةةةل 
علةةةةةةةةى الةةةةةةةةّرحلم مةةةةةةةةن أّن خةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةاد ، جةةةةةةةةودة أدائهةةةةةةةةم يف اإلرشةةةةةةةةاد والّتوجيةةةةةةةةه وادلتابعةةةةةةةةةمةةةةةةةةن 

قةةةةةةةد توسةةةةةةةعت منةةةةةةةذ الّسةةةةةةةبعينيات  -م( 0888اجم وموسةةةةةةةى )كمةةةةةةةا أشةةةةةةةار إليةةةةةةةه النّةةةةةةة  –األكةةةةةةةادميي 
ة، ة، والّّتبويّةةةةةةمةةةةةةن القةةةةةةرن العشةةةةةةرين لتشةةةةةةمل الّتنميةةةةةةة ادلتكاملةةةةةةة للطّالةةةةةةب باالسةةةةةةتعانة بةةةةةةالعلوم الّنفسةةةةةةيّ 
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حلم مةةةةةن وجةةةةةود الرّ بةةةةةة، و إجيابيّةةةةةسةةةةةلوكّية ة الّسةةةةةلبية إىل ألةةةةةاط يف تغيةةةةةري األلةةةةةاط الّسةةةةةلوكيّ  ةواالجتماعيّةةةةة
ة يف هةةةةةةذا ا ةةةةةةال، مةةةةةةا تفيةةةةةةد أّن اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي يفةةةةةةّتض أن ة، وجةةةةةةارب عادليّةةةةةةهةةةةةةات دوليّةةةةةةتوجّ 

  أهدافةةةةةةه   ّقةةةةةةحةةةةةةّّت  يف اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادمييّ  خيّصةةةةةةص لةةةةةةه وحةةةةةةدات ومراكةةةةةةز يتةةةةةةوىل إدارهتةةةةةةا خبةةةةةةري  
باجلامعةةةةةةة يف حاجةةةةةةة إىل مزيةةةةةةد مةةةةةةن الةةةةةةّدعم والّتطةةةةةةوير  اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي، مةةةةةةا يعةةةةةةين أّن دةادلنشةةةةةةو 

لالسةةةةةةةةةتفادة منهةةةةةةةةةا يف تطةةةةةةةةةوير خةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةاد ادلتميّةةةةةةةةةزة يف ضةةةةةةةةةوء بعةةةةةةةةةإ الّتجةةةةةةةةةارب العادليةةةةةةةةةة 
 األكادميي ادلقّدمة يف سلتلف كّليات اجلامعة.

ةةةةةا لةةةةةّرحلم بةةةةةا العابةةةةةدين، زيةةةةةن السةةةةةلطان جبامعةةةةةة األكةةةةةادمييّ  اإلرشةةةةةاد يف ادلالحةةةةة  الواقةةةةة  علةةةةةى تأسيس 
 -مةةةةةةةن ذلةةةةةةة  ال توجةةةةةةةد دراسةةةةةةةات تسةةةةةةةعى إىل اإلسةةةةةةةهام يف تطةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي باجلامعةةةةةةةة

يتةةةةةةةه يف الّتعلةةةةةةةيم اجلةةةةةةةامعي، لةةةةةةةذا رأ  الباحثةةةةةةةان الةةةةةةةّرحلم مةةةةةةةن أ،ّ علةةةةةةةى  -حسةةةةةةةب اجةةةةةةةالع البةةةةةةةاحثَةنْي 
خةةةةةةالل تقةةةةةةدًن  ضةةةةةةرورة القيةةةةةةام  ةةةةةةذا البحةةةةةةث، لإلسةةةةةةهام يف تطةةةةةةوير اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي فيهةةةةةةا مةةةةةةن

ة، إذ أظهةةةةةةةةرت نتةةةةةةةةائج دراسةةةةةةةةات وحبةةةةةةةةوث عديةةةةةةةةدة مقّتحةةةةةةةةات يف ضةةةةةةةةوء بعةةةةةةةةإ الّتجةةةةةةةةارب العادليّةةةةةةةة
يةةةةةة األخةةةةةذ بنظةةةةةام اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي لطلبةةةةةة الّتعلةةةةةيم العةةةةةايل، وأوصةةةةةت ة أ،ّ ة منهةةةةةا واألجنبيّةةةةةالعربيّةةةةة

لبةةةةةةةةة بشةةةةةةةةكل مسةةةةةةةةتمر حةةةةةةةةّت حتّقةةةةةةةة  ة ادلقّدمةةةةةةةةة للطّ بعضةةةةةةةةها بضةةةةةةةةرورة تطةةةةةةةةوير اخلةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةاديّ 
ة كدراسةةةةةةة كةةةةةةل  مةةةةةةن8 احملاميةةةةةةد وعربيةةةةةةات ة، مةةةةةةن تلةةةةةة  الّدراسةةةةةةات دراسةةةةةةات عربيّةةةةةةفها الّّتبويّةةةةةةأهةةةةةةدا

(، م1006(، وسةةةةةةةةةةليمان )م1005(، وسةةةةةةةةةةعادة وعاليةةةةةةةةةةة )م1004(، والصةةةةةةةةةةارمي وزايةةةةةةةةةةد )م1003)
 ,Coll(، و)Wyatt, 2006ة دراسةةةةةةة كةةةةةةل  مةةةةةةن8 وايةةةةةةت )ومةةةةةةن الّدراسةةةةةةات األجنبيّةةةةةة

(، وعلةةةةى Baker & Griffin, 2010(، و)Guillen, 2010(، و)2007
"مةةةةةةا ادلقّتحةةةةةةات لتطةةةةةةوير ذلةةةةةة  ميكةةةةةةن حتديةةةةةةد مشةةةةةةكلة البحةةةةةةث يف اإلجابةةةةةةة عةةةةةةن الّسةةةةةةؤال التّةةةةةةايل8 

 ة؟"جارب العادليّ اإلرشاد األكادميي جبامعة السلطان زين العابدين يف ضوء التّ 

 أهداف البحث

امعةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةلطان زيةةةةةةةةةةةةةن تعةةةةةةةةةةةةةّرف واقةةةةةةةةةةةة  اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميّي جبالبحةةةةةةةةةةةةث إىل هةةةةةةةةةةةةةذا يهةةةةةةةةةةةةدف 
 اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةادمييّ رلةةةةةةةةةةةةةةال ة يف العادليّةةةةةةةةةةةةةة، والوقةةةةةةةةةةةةةةوف علةةةةةةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةةةةةةإ الّتجةةةةةةةةةةةةةةارب العابةةةةةةةةةةةةةةدين
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تقةةةةةةةةةةةةةدًن مقّتحةةةةةةةةةةةةةات لتطةةةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد ، لإلفةةةةةةةةةةةةةادة منهةةةةةةةةةةةةةا يف ةة واألجنبيّةةةةةةةةةةةةةباجلامعةةةةةةةةةةةةةات العربيّةةةةةةةةةةةةة
 لطان زين العابدين.جبامعة السّ  األكادمييّ 

 ة البحثأهمي  

اإلرشةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةادميي يف ظةةةةةةةةةةةّل األخةةةةةةةةةةةذ بنظةةةةةةةةةةةةام يسةةةةةةةةةةةتمّد هةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةث أ،ّيتةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن أ،ّيةةةةةةةةةةةة 
الّسةةةةةةةةةةةةةةةاعات ادلعتمةةةةةةةةةةةةةةةدة، إذ يعةةةةةةةةةةةةةةةّد زلةةةةةةةةةةةةةةةور ا أساسةةةةةةةةةةةةةةةي ا يف نظةةةةةةةةةةةةةةةام الّتعلةةةةةةةةةةةةةةةيم اجلةةةةةةةةةةةةةةةامعي، وأ،ّيةةةةةةةةةةةةةةةة 

لتلبيةةةةةةةةةةةةةة احتياجةةةةةةةةةةةةةات  تطةةةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةادميياالسةةةةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةةةةن الّتجةةةةةةةةةةةةةارب العادليّةةةةةةةةةةةةةة يف 
 يعةةةةةةةةةةةةةةةّد هةةةةةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةةةةةث اسةةةةةةةةةةةةةةةتجابة  سةةةةةةةةةةةةةةةو  العمةةةةةةةةةةةةةةةل، والّتعامةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةة  متغةةةةةةةةةةةةةةةرّيات العصةةةةةةةةةةةةةةةر، و 

دلةةةةةةةةةةةةةا تنةةةةةةةةةةةةةاد  بةةةةةةةةةةةةةه أدبيةةةةةةةةةةةةةات الّّتبيةةةةةةةةةةةةةة احلديثةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن ضةةةةةةةةةةةةةرورة توظيةةةةةةةةةةةةةف اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد  ضةةةةةةةةةةةةةوعّية  مو 
األكةةةةةةةةةةةةةادميي يف كافةةةةةةةةةةةةةة مراحةةةةةةةةةةةةةل الّتعلةةةةةةةةةةةةةيم، وسيسةةةةةةةةةةةةةهم هةةةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةةةث يف تقةةةةةةةةةةةةةدًن مقّتحةةةةةةةةةةةةةات 

الّتجةةةةةةةةةةةةةةارب يف ضةةةةةةةةةةةةةةوء  الّسةةةةةةةةةةةةةةلطان زيةةةةةةةةةةةةةةن العابةةةةةةةةةةةةةةدين لتطةةةةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةادميي جبامعةةةةةةةةةةةةةةة
، و ة العادليّةةةةةةةةةةة ة جيةةةةةةةةةةةه مّتخةةةةةةةةةةةذ  القةةةةةةةةةةةرارات الّّتبويّةةةةةةةةةةةتو الّةةةةةةةةةةةيت سةةةةةةةةةةةتفيد اجلهةةةةةةةةةةةات ادلختصةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةتقبال 
وسةةةةةةةةةةةةةيمّكن ، اذ قةةةةةةةةةةةةةرارات صةةةةةةةةةةةةةائبة لتطةةةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةادميي فيهةةةةةةةةةةةةةاإىل اخّتةةةةةةةةةةةةةامعةةةةةةةةةةةةةة يف اجل

مةةةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةةةاحثني إلجةةةةةةةةةةةراء حبةةةةةةةةةةةوث أخةةةةةةةةةةةر  حةةةةةةةةةةةول موضةةةةةةةةةةةوعات أخةةةةةةةةةةةر   اعةةةةةةةةةةةدد  هةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةث 
 ي.مرتبطة باإلرشاد األكادمي

 ة البحثمنهجي  

والّدراسةةةةةةةةةةةات ، معتمةةةةةةةةةةةَدْين علةةةةةةةةةةةى البحةةةةةةةةةةةوث الّتحليلةةةةةةةةةةةيّ  ن ادلةةةةةةةةةةةنهج الوصةةةةةةةةةةةفيّ و اسةةةةةةةةةةةتخدم البةةةةةةةةةةةاحث
ة، وجلبةةةةةةةةةة الّتعلةةةةةةةةةيم اجلةةةةةةةةةامعي لبةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةفة عاّمةةةةةةةةةيت دتحةةةةةةةةةورت حةةةةةةةةةول اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي للطّ الّةةةةةةةةة

فةةةةةةةةةةةادة منهةةةةةةةةةةةا يف تقةةةةةةةةةةةدًن ة يف ا ةةةةةةةةةةةال لإلالع علةةةةةةةةةةةى الّتجةةةةةةةةةةةارب العادليّةةةةةةةةةةةة، واالجّةةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةةفة خاّصةةةةةةةةةةة
 ادلقّتحات.
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 تطوير اإلرشاد األكاديمي:

 نتيجةةةةةةةةةة   اجتمةةةةةةةةةاعي   أو نظةةةةةةةةةام   يسةةةةةةةةةعى إىل تغيةةةةةةةةةري فةةةةةةةةةرد   ي  لغةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةّور، وهةةةةةةةةةو لةةةةةةةةة" الت طووووووووووير:
نةةةةةةةةةة أو وظيفةةةةةةةةةة أو مهةةةةةةةةةارة مو لبنيةةةةةةةةةة معيّ ز بةةةةةةةةةالنّ يتميّةةةةةةةةة لتفاعةةةةةةةةةل العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةو ، فهةةةةةةةةةو تغيةةةةةةةةةري  

 (.201م، ص 1002)فلية والزكي،  "دة ويعتمد على مراحل عديدةزلدّ 
عمليةةةةةةةات الّتوجيةةةةةةةه حتسةةةةةةةني إجرائيّةةةةةةةا بأنّةةةةةةةه هةةةةةةةو8  تطةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي يعةةةةةةةّرف الباحثةةةةةةةان

 ، وجعلهةةةةةةةةا أكثةةةةةةةةر فعاليةةةةةةةةة  اماليزيةةةةةةةةيف لطان زيةةةةةةةةن العابةةةةةةةةدين واإلرشةةةةةةةةاد ادلقّدمةةةةةةةةة لطلبةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةة الّسةةةةةةةة
 ن من االرتقاء  ا.ة دتكّ هات العادليّ وجّ باستخدام وسائل وجرائ  حديثة مبا يتواكب م  التّ 

 Universiti Sultan Zainal) جامعوووووووة السووووووولطان زيووووووون العابووووووودين:
Abidin امسهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بالاّل ( واختصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار( تينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةUniSZAوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ماليزيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) ة
يةةةةةةةةةةةات ادلتخّصصةةةةةةةةةةةة، تراصلةةةةةةةةةةةانو، وتتكةةةةةةةةةةةّون مةةةةةةةةةةةن رلموعةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن الكلّ كةةةةةةةةةةةواال ة يف واليةةةةةةةةةةةة  حكوميّةةةةةةةةةةة

يةةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةم كلّ لبةةةةةةةةةةةةة، فكانةةةةةةةةةةةةت كلّ راسةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةا للطّ تقةةةةةةةةةةةةّدم بةةةةةةةةةةةةرامج البكةةةةةةةةةةةةالوريوس، والدّ 
ات يةةةةةةةةةةةةةةةةهيكلتهةةةةةةةةةةةةةةةةا، وحتةةةةةةةةةةةةةةةةديث كلّ  يةةةةةةةةةةةةةةةةدتعأ(، مثّ KUSZAلطان زيةةةةةةةةةةةةةةةةن العابةةةةةةةةةةةةةةةةدين )الّسةةةةةةةةةةةةةةةة

 م(.1004جديدة فيها، لتصبح جامعة متكاملة عام )

 اإلرشاد األكاديمي مفهوم

( اإلرشةةةةةةةةاد بأنّةةةةةةةةه " عالقةةةةةةةةة يرحلةةةةةةةةب فيهةةةةةةةةا Good, 1975, p55عةةةةةةةةّرف كةةةةةةةةود )
ة أشةةةةةةةةةةخاص ذلةةةةةةةةةةةم مشةةةةةةةةةةكلة دلناقشةةةةةةةةةةتها، مةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةل إجيةةةةةةةةةةاد حةةةةةةةةةةل  ذلةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةخص أو عةةةةةةةةةةدّ 
 ة أشخاص دلساعدهتم يف ذل ".شخص آخر أو عدّ 
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إىل أّن اإلرشةةةةةةةاَد عمليةةةةةةةة  واعيةةةةةةةة  مسةةةةةةةتمرة  بنةةةةةةةاءة  سلّططةةةةةةةة  هتةةةةةةةدف إىل م( 2760وأشةةةةةةةار زهةةةةةةةران )
مسةةةةةةةاعدة الفةةةةةةةرد وتشةةةةةةةجيعه، لكةةةةةةةي يعةةةةةةةرف نفسةةةةةةةه، ويفهةةةةةةةم ذاتةةةةةةةه، ويةةةةةةةدرس شخصةةةةةةةّيته جسةةةةةةةمي ا، 
وعقلي ةةةةةةةا، واجتماعي ةةةةةةةا، وانفعالي ةةةةةةةا، ويفهةةةةةةةم خ اتةةةةةةةه و ةةةةةةةّدد مشةةةةةةةكالته، وحاجاتةةةةةةةه، ويعةةةةةةةرف الفةةةةةةةرص 

يهةةةةةةا بةةةةةةذكاء إىل أقصةةةةةةى حةةةةةةد  مسةةةةةةتطاع، و ةةةةةةّدد اختياراتةةةةةةه، ادلتاحةةةةةةة لةةةةةةه، فيسةةةةةةتخدم إمكانّياتةةةةةةه وينمّ 
 ويّتخذ قراراته و ّل مشكالته يف ضوء رحلبته ومعرفته بنفسه.

واإلرشةةةةةةةةاد هةةةةةةةةو اجلانةةةةةةةةب اإلجرائةةةةةةةةّي العملةةةةةةةةّي ادلتخّصةةةةةةةةص يف رلةةةةةةةةال الّتوجيةةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةةاد، وهةةةةةةةةو 
ومسّتشةةةةةةةةد العمليةةةةةةةة الّتفاعليّةةةةةةةة الّةةةةةةةيت تنشةةةةةةةأ عةةةةةةةن عالقةةةةةةةةة مهنيّةةةةةةةة بنةةةةةةةاءة بةةةةةةةني مرشةةةةةةةد )متخّصةةةةةةةص( 

)جالةةةةب( يقةةةةوم فيهةةةةا ادلرشةةةةد مةةةةن خةةةةالل تلةةةة  العمليةةةةة مبسةةةةاعدة الطّالةةةةب علةةةةى فهةةةةم ذاتةةةةه، ومعرفةةةةة 
)عبةةةةةةةةد العزيةةةةةةةةز ورمضةةةةةةةةةان، قدراتةةةةةةةةه، وإمكاناتةةةةةةةةه، والّتبصةةةةةةةةري مبشةةةةةةةةكالته، وتنميةةةةةةةةةة سةةةةةةةةلوكه اإلجيةةةةةةةةاّ  

 م(.1020
نيّةةةةةة لبنةةةةةاء م( فقةةةةةد عةةةةةّرف اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي بأنّةةةةةه العمليةةةةةة الّتعاونيّةةةةةة ادله1006أّمةةةةةا سةةةةةليمان )

عالقةةةةةة قويّةةةةةة بةةةةةني الطّالةةةةةب وعضةةةةةو هي ةةةةةة التّةةةةةدري  ادلعةةةةةنّي للطّالةةةةةب مةةةةةن قبةةةةةل إدارة الكّليةةةةةة، ليقةةةةةوم 
مبهةةةةةةام يةةةةةةتّم مةةةةةةن خالذلةةةةةةا تعريةةةةةةف الطّالةةةةةةب باخلطةةةةةةة الّدراسةةةةةةّية، ومتطلباهتةةةةةةا، ويسةةةةةةاعد  علةةةةةةى اختةةةةةةاذ 

الّتغلةةةةةةةب القةةةةةةةرارات ادلناسةةةةةةةبة، واسةةةةةةةتثمار قدراتةةةةةةةه وإمكانياتةةةةةةةه ألقصةةةةةةةى مةةةةةةةداها، وكمةةةةةةةا يسةةةةةةةاعد  يف 
 على معّوقات الّدراسة.

ةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى الّتعريفةةةةةةةةةات الّسةةةةةةةةةابقة، يعةةةةةةةةةّرف الباحثةةةةةةةةةان اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي بأنّةةةةةةةةةه8  لةةةةةةةةةة  تأسيس 
مةةةةةةن قبةةةةةةةل  جامعةةةةةةة السةةةةةةةلطان زيةةةةةةن العابةةةةةةةديناخلةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةاديّة والّتوجيهيّةةةةةةةة الّةةةةةةيت تقةةةةةةةّدم لطلبةةةةةةة 

يةةةةةةةات اجلامعةةةةةةةة، والّةةةةةةةيت دري ، أو ادلتخّصصةةةةةةةني يف الّتوجيةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةاد داخةةةةةةةل كلّ أعضةةةةةةةاء هي ةةةةةةةة التّةةةةةةة
تقةةةةةةةةةّدم يف رلةةةةةةةةةاالت عملهةةةةةةةةةم الفنيّةةةةةةةةةة، واإلداريّةةةةةةةةةة، والّتنظيميّةةةةةةةةةة، والّنفسةةةةةةةةةّية واالجتماعيّةةةةةةةةةة، وذلةةةةةةةةة  

 بغرض الّتغلب على كّل ما يواجه الطّلبة من مشكالت قد تعرقل مسريهتم األكادميّية.
 الّتوجيةةةةةه ويعةةةةةّرف الباحثةةةةةان ادلرشةةةةةد األكةةةةةادميي بأنّةةةةةه8 هةةةةةو عضةةةةةو هي ةةةةةة التّةةةةةدري ، أو سلةةةةةتص يف

واإلرشةةةةةةاد الّةةةةةةذ  خيتةةةةةةار  القسةةةةةةم األكةةةةةةادميي بالكّليةةةةةةة، ليتةةةةةةوىل تقةةةةةةدًن خةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي 
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، ويتةةةةةةاب  مسةةةةةةريته الّتعليميّةةةةةةة منةةةةةةذ دخولةةةةةةه اجلامعةةةةةةة وحةةةةةةّّت ختّرجةةةةةةه للطّالةةةةةةب يف كةةةةةةّل فصةةةةةةل دراسةةةةةةيّ 
 منها.

 أهداف اإلرشاد األكاديمي

يهةةةةةةةةةةةةدف اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي إىل حتقيةةةةةةةةةةةة  رلموعةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن األهةةةةةةةةةةةةداف يف العمليةةةةةةةةةةةةة الّّتبويّةةةةةةةةةةةةة، 
 8م( يف الّنقاط الّتالية1021البدو  )وقد أ لها 

تقدًن ادلعلومات األكادميّية واإلرشاديّة للطّلبة، وزيادة وعّيهم برسالة اجلامعة، وأهدافها،  .0
 وأنظمتها.

صّية اّليت حتول دون قدرة الطّالب على الّتحصيل الّتعّرف على ادلشكالت والعقبات الّشخ .6
العلمي، والعمل على تغيري األفكار، واالّجاهات الّسلبّية ضلو الّتعليم، وتبين أفكار أكثر 

 إجيابّية.

تزويد الطّلبة بادلهارات األكادميّية والّشخصّية اّليت دتّكنهم من فهم ذاهتم، وقدراهتم، وميوذلم،  .2
 يف العملية الّتعليمّية. وشلارسة دور إجيا ّ 

 .توجيه الطّلبة ومتابعتهم خالل فّتة دراستهم اجلامعّية .2

 

يعمةةةةةةل باسةةةةةةتمرار علةةةةةةى تبسةةةةةةيي  بنةةةةةةاء  علةةةةةةى مةةةةةةا سةةةةةةب ، ميكةةةةةةن القةةةةةةول إّن اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادمييّ 
اإلجةةةةةةةراءات اإلداريّةةةةةةةة، وتسةةةةةةةهيلها  ةةةةةةةدف تقةةةةةةةدًن أفضةةةةةةةل اخلةةةةةةةدمات وأجودهةةةةةةةا للطّالةةةةةةةب يف زمةةةةةةةن 

ة الّةةةةةةيت تسةةةةةةةعى إليهةةةةةةةا اجلامعةةةةةةةة يف ظةةةةةةّل ازديةةةةةةةاد وسةةةةةةةائل االسةةةةةةةتثمار يف قياسةةةةةةي  وفةةةةةةة  معةةةةةةةايري اجلةةةةةةةود
 ادلشاري  الّتعليمّية والفكريّة والبحث العلمي.

تعريةةةةةةف الطّالةةةةةةب بلةةةةةةوائح يسةةةةةةعى إىل  اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادمييّ أّن ويضةةةةةةاف إىل األهةةةةةةداف الّسةةةةةةابقة 
العلميّةةةةةةةةةة واألكادمييّةةةةةةةةةة  ات الّتعلةةةةةةةةةيم والةةةةةةةةةّتعّلم، وآداب ادلهنةةةةةةةةةة، والقيةةةةةةةةةام بالّرعايةةةةةةةةةةاجلامعةةةةةةةةةة كأخالقيّةةةةةةةةة
قافيّةةةةةةةة للطّلبةةةةةةةة، ومهّمةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةاد النّةةةةةةةاجح هةةةةةةةي وقايةةةةةةةة الطّالةةةةةةةب مةةةةةةةن الوقةةةةةةةوع يف واالجتماعيّةةةةةةةة والثّ 

مشةةةةةةكالت أكادمييّةةةةةةة، والعمةةةةةةل علةةةةةةى حّلهةةةةةةا عنةةةةةةد وقوعهةةةةةةا، ويسةةةةةةتطي  ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي مةةةةةةّد يةةةةةةد 
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وحيةةةةةةاهتم اجلامعيّةةةةةةة،  للطّلبةةةةةةة يف مواجهةةةةةةة الّصةةةةةةعوبات الّةةةةةةيت تتعلّةةةةةة  بتخّصصةةةةةةاهتموادلسةةةةةةاعدة العةةةةةةون 
 وذل  من خالل حتديد أسباب ادلشكلة، واقّتاح احللول ادلناسبة ذلا.

 ة اإلرشاد األكاديمي أهمي  

م( أنّةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةة  تطبيةةةةةةةةةة  نظةةةةةةةةةةام الّسةةةةةةةةةةاعات ادلعتمةةةةةةةةةةدة داخةةةةةةةةةةل اجلامعةةةةةةةةةةات 2774أفةةةةةةةةةةاد الفضةةةةةةةةةةالة )
لةةةةةةةةةى ة آمنةةةةةةةةةة، واختيةةةةةةةةةارات متعةةةةةةةةةّددة مةةةةةةةةةؤلّرة عأصةةةةةةةةةبح الطّلبةةةةةةةةةة مطةةةةةةةةةالبني باختةةةةةةةةةاذ قةةةةةةةةةرارات مصةةةةةةةةةرييّ 

، باإلضةةةةةةةةةةةةةةةةافة إىل حةةةةةةةةةةةةةةةةاجتهم  حالي ةةةةةةةةةةةةةةةةا، ومسةةةةةةةةةةةةةةةةارهم ادلهةةةةةةةةةةةةةةةةينّ  مسةةةةةةةةةةةةةةةةارهم الّتعليمةةةةةةةةةةةةةةةةيّ  مسةةةةةةةةةةةةةةةةتقبال 
للمعاونةةةةةةةةةةةةة دلواجهةةةةةةةةةةةةة الكثةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةن ادلشةةةةةةةةةةةةكالت، وادلواقةةةةةةةةةةةةف ادلتعّلقةةةةةةةةةةةةة بتحديةةةةةةةةةةةةد احتياجةةةةةةةةةةةةاهتم، 

 واهتماماهتم األكادميّية.
وجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إىل أنّةةةةةه يف ظةةةةةّل األخةةةةةذ بنظةةةةةام الّسةةةةةاعات داخةةةةةل اجلامعةةةةةات، كةةةةةان لزام ةةةةةا علةةةةةى 
القةةةةةةةائمني عليهةةةةةةةا تةةةةةةةوفري رلموعةةةةةةةة مةةةةةةةن اخلةةةةةةةدمات الّطالبيّةةةةةةةة، واإلرشةةةةةةةاديّة، والّتوجيهيّةةةةةةةة، كاإلرشةةةةةةةاد 

، وبةةةةةذل  تةةةةة ز ادلهةةةةةينّ  ، واإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، واإلرشةةةةةاد الةةةةةوظيفيّ ، واإلرشةةةةةاد الّنفسةةةةةيّ االجتمةةةةةاعيّ 
اديّة أ،ّيةةةةةة اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي الّةةةةةذ  تةةةةةوّفر  ادلؤّسسةةةةةات األكادمييّةةةةةة ضةةةةةمن رلموعةةةةةة خةةةةةدمات إرشةةةةة

 وتربويّة وجالبّية.
م( إىل أّن اإلرشةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةادميي يعةةةةةةةةّد العمةةةةةةةةود الفقةةةةةةةةر  لنجةةةةةةةةاح 1002وقةةةةةةةةد أشةةةةةةةةار رمضةةةةةةةةان )
، نظةةةةةةةةر ا دلةةةةةةةةا يقّدمةةةةةةةةه ادلرشةةةةةةةةد األكةةةةةةةةادميي مةةةةةةةةن خةةةةةةةةدمات يف اجلامعةةةةةةةةات نظةةةةةةةةام الّسةةةةةةةةاعات ادلعتمةةةةةةةةدة

تسةةةةةةاعد الطّالةةةةةةب علةةةةةةى الّسةةةةةةري قةةةةةةدم ا يف ختّصصةةةةةةه، وإزالةةةةةةة مةةةةةةا يعّتضةةةةةةه مةةةةةةن عقبةةةةةةات ومشةةةةةةكالت 
تعةةةةةةةةّو  دراسةةةةةةةةةته، أ  أّن اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةادميي ميثّةةةةةةةةةل الّضةةةةةةةةةامن العملةةةةةةةةي دلتابعةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةّدم الطّلبةةةةةةةةةة يف 

لةةةةةةذا أولةةةةةةت اجلامعةةةةةةات ، العمليةةةةةةة الّتعليميّةةةةةةة، واألداة األساسةةةةةةّية الّةةةةةةيت تقةةةةةةّدمها اجلامعةةةةةةات لةةةةةةدعمهم
متعةةةةةّددة  العربيّةةةةةة واألجنبيّةةةةةة اهتمام ةةةةةا ملحوظ ةةةةةا باإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، حيةةةةةث إّن هنةةةةةا  فروق ةةةةةا فرديّةةةةةة

بةةةةةةني الطّلبةةةةةةة منهةةةةةةا مةةةةةةا تعةةةةةةود إىل البي ةةةةةةة، وادلسةةةةةةتو  االجتمةةةةةةاعي، والقةةةةةةدرات العقليّةةةةةةة الّةةةةةةيت يّتتةةةةةةب 



 
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 

ISSN 2289 6325    Bil. 15 2017 (Julai) 
 
 

187 
 

 

عليهةةةةةةةةا ادلقةةةةةةةةدرة الّتعليميّةةةةةةةةة، واالسةةةةةةةةتيعاب، واالخةةةةةةةةتالف يف رحلبةةةةةةةةاهتم وميةةةةةةةةوذلم ودوافعهةةةةةةةةم، فضةةةةةةةةال  
 .عن تطّور نظم الّتعليم اجلامعي بعد األخذ بنظام الّساعات ادلعتمدة

علةةةةةى الةةةةةّرحلم شلّةةةةةا سةةةةةب  مةةةةةن أ،ّيةةةةةة اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي يف العمليةةةةةة الّّتبويّةةةةةة ذّكر أنّةةةةةه واجلةةةةةدير بالةةةةة
ة، إاّل أّن ادلالحةةةةةة  لواقعةةةةةةه يف بعةةةةةةإ اجلامعةةةةةةات ة، ويف الّتعلةةةةةةيم اجلةةةةةةامعي بصةةةةةةفة خاّصةةةةةةبصةةةةةةفة عاّمةةةةةة

العربيّةةةةةة واألجنبيّةةةةةة جيةةةةةد أّن تطبيقةةةةةه مةةةةةا زال زلةةةةةدود ا ويعّتيةةةةةه القصةةةةةور، ويظهةةةةةر ذلةةةةة  للمطّلةةةةة  علةةةةةى 
دبيةةةةةات الّّتبويّةةةةةة والّدراسةةةةةات الّسةةةةةابقة الّةةةةةيت تناولةةةةةت اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، فقةةةةةد أظهةةةةةرت أحللبهةةةةةةا األ

جوانةةةةةةةةب قصةةةةةةةةور عديةةةةةةةةدة، ومةةةةةةةةا فيةةةةةةةةه مةةةةةةةةن ادلشةةةةةةةةكالت الكثةةةةةةةةرية الّةةةةةةةةيت تواجةةةةةةةةه الطّلبةةةةةةةةة وادلرشةةةةةةةةدين 
م( إىل تعةةةةةةةّرف اجاهةةةةةةةات جلبةةةةةةةة جامعةةةةةةةة 1003أنفسةةةةةةةهم، إذ سةةةةةةةعت دراسةةةةةةةة احملاميةةةةةةةد وعربيةةةةةةةات )

فهم الّدراسةةةةةي، ودلّةةةةةت الّنتةةةةةائج علةةةةةى أّن أفةةةةةراد عّينةةةةةة كةةةةةادميي، وعالقتةةةةةه بتكةةةةةيّ مؤتةةةةةة ضلةةةةةو اإلرشةةةةةاد األ
الّدراسةةةةةة تظهةةةةةر االجةةةةةا  الّسةةةةةل  ضلةةةةةو اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، وكمةةةةةا أظهةةةةةرت عةةةةةدم وجةةةةةود فةةةةةرو  ذات 

كور، واإلنةةةةةةةاث( ضلةةةةةةةو عمليةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي اهةةةةةةةات الطّلبةةةةةةةة )الةةةةةةةذّ ة بةةةةةةةني اجّ داللةةةةةةةة إحصةةةةةةةائيّ 
 تعز  دلتغري اجلن .

م( أّن الطّلبةةةةةةةة يصةةةةةةةبحون أقةةةةةةةّل رضةةةةةةةا عةةةةةةةن 1004وأظهةةةةةةةرت نتةةةةةةةائج دراسةةةةةةةة الصةةةةةةةارمي وزايةةةةةةةد )
خةةةةةدمات اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي مةةةةة  تقةةةةةّدمهم يف الّدراسةةةةةة، وكمةةةةةا كشةةةةةفت الّنتةةةةةائج عةةةةةن عةةةةةدم وجةةةةةود 
فةةةةةةرو  ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائّية بةةةةةةني درجةةةةةةة رضةةةةةةا الطّلبةةةةةةة عةةةةةةن خةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي تعةةةةةةز  

م( مبجموعةةةةةةة مةةةةةةن الّتوصةةةةةةيات 1005راسةةةةةةة سةةةةةةعادة وعاليةةةةةةة )دلتغةةةةةةري اجلةةةةةةن ، لةةةةةةذا فقةةةةةةد أوصةةةةةةت د
أبرزهةةةةةا8 عقةةةةةد دورات أو لقةةةةةاءات فصةةةةةلّية يشةةةةةّت  فيهةةةةةا  يةةةةة  أعضةةةةةاء هي ةةةةةة التّةةةةةدري  يف اجلامعةةةةةة، 
ويةةةةتّم فيهةةةةا تنةةةةاول مهةةةةام ادلرشةةةةد األكةةةةادميي علةةةةى يةةةةد أسةةةةاتذة ذو  خةةةة ة جويلةةةةة يف ا ةةةةال، ووضةةةة  

خلةةةة ة مةةةةةن أعضةةةةاء هي ةةةةة التّةةةةةدري ، ويةةةةتّم توزيعةةةةةه دليةةةةل لعمليةةةةة اإلرشةةةةةاد األكةةةةادميي مةةةةن قبةةةةةل ذو  ا
م( إىل أّن مسةةةةةةةتو  رضةةةةةةةا الطّلبةةةةةةةة 1006ني. وتوصةةةةةةةلت نتةةةةةةةائج دراسةةةةةةةة سةةةةةةةليمان )علةةةةةةةى األكةةةةةةةادمييّ 

 العام عن خدمات اإلرشاد ادلقّدمة ذلم يق  يف ادلد  ادلتدين.
( عةةةةن العالقةةةةة بةةةةني Wyatt, 2006ومةةةةن الّدراسةةةةات األجنبيّةةةةة، كشةةةةفت دراسةةةةة وايةةةةت )

اهةةةةةةةات ادلةةةةةةةوظّفني العةةةةةةةاملني يف رلةةةةةةةال اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي، وأعضةةةةةةةاء هي ةةةةةةةة ت الطّلبةةةةةةةة، واجّ اهةةةةةةةااجّ 
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(، NACADAالتّةةةةةةدري  عةةةةةةن مةةةةةةد  حتّقةةةةةة  أهةةةةةةداف اجلمعيةةةةةةة الوجنيّةةةةةةة لإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي )
وتوصةةةةةةلت الّدراسةةةةةةة إىل أّن تقيةةةةةةيم الطّلبةةةةةةة ألداء مشةةةةةةرفيهم األكةةةةةةادميّيني أقةةةةةةرب إىل ادلتوسةةةةةةي، فيمةةةةةةا 

 ي.  أهداف اإلرشاد األكادمييتعّل  مبد  حتقّ 
( وجةةةةود عالقةةةةة إجيابيّةةةةة بةةةةني لةةةةي اإلرشةةةةاد اإللةةةةائي Coll, 2007وأظهةةةةرت دراسةةةةة كةةةةول )

(developmental advising ّودرجةةةةةةة الر ،) ضةةةةةةا عةةةةةةن اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي، وأّن لةةةةةةي
اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي الّةةةةةةةذ  يسةةةةةةةتخدمه عضةةةةةةةو هي ةةةةةةةة التّةةةةةةةدري  أكثةةةةةةةر صةةةةةةةلة بدرجةةةةةةةة الّرضةةةةةةةا عةةةةةةةن 

ألكةةةةةةادميي مةةةةةةن خصةةةةةةائص الطّلبةةةةةةة )اجلةةةةةةن ، العمةةةةةةر، الثقةةةةةةة بةةةةةةالّنف (، وأّكةةةةةةدت دراسةةةةةةة اإلرشةةةةةةاد ا
( علةةةةةى وجةةةةةود ارتبةةةةةاط كبةةةةةري بةةةةةني درجةةةةةة رضةةةةةا الطّلبةةةةةة، واإلرشةةةةةاد Guillen, 2010حليةةةةةني )

 األكادميي، وفّتة إ اء الطّالب درجة البكالوريوس.
( عةةةةن أ،ّيةةةةة Baker & Griffin, 2010ولقةةةةد أسةةةةفرت دراسةةةةة بيكةةةةر وجةةةةريفني )

دري  يف اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةادميي، مؤّكةةةةةدة علةةةةةةى أّن دورهةةةةةم االستشةةةةةار  يةةةةةةدّعم دور أعضةةةةةاء هي ةةةةةة التّةةةةة
مسةةةةةرية الطّالةةةةةب اجلةةةةةامعي، ويزيةةةةةل العقبةةةةةات الّةةةةةيت تواجهةةةةةه، وتوّجهةةةةةه إىل ادلقةةةةةّررات األكثةةةةةر مالءمةةةةةة 
لقدراتةةةةةةةةه وميولةةةةةةةةه، كمةةةةةةةةا أّن اإلرشةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةادميي يسةةةةةةةةاعد  علةةةةةةةةى االلتحةةةةةةةةا  بالّتخّصةةةةةةةةص األكثةةةةةةةةر 

لقدراتةةةةةةه، مشةةةةةةرية إىل أّن ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي يةةةةةةؤلّر يف تشةةةةةةكيل شخصةةةةةةّية الطّالةةةةةةب ادلهنيّةةةةةةة، مالءمةةةةةةة 
ويتطلةةةةةةةب لنجةةةةةةةاح دور  أن تكةةةةةةةون عالقتةةةةةةةه قويّةةةةةةةة مةةةةةةة  الطّلبةةةةةةةة الّةةةةةةةذين يشةةةةةةةرف علةةةةةةةيهم، وأن يكةةةةةةةون 
لديةةةةةةه سةةةةةةجال  أكادميي ةةةةةةا زلةةةةةةدل ا عةةةةةةن كةةةةةةّل جالةةةةةةب، ليةةةةةةتمكن مةةةةةةن القيةةةةةةام بةةةةةةدور  بنجةةةةةةاح، وأّكةةةةةةدت 

اسةةةةتخدام الّتقنيةةةةات احلديثةةةةة يف تقةةةةدًن ادلشةةةةورة شلّةةةةا يةةةةوّفر الوقةةةةت واجلهةةةةد لكةةةةل   الّدراسةةةةة علةةةةى أ،ّيةةةةة
 من ادلرشدين والطّلبة.

يّتضةةةةةةةح مةةةةةةةن الّدراسةةةةةةةات الّسةةةةةةةابقة اهتمامهةةةةةةةا بدراسةةةةةةةة القضةةةةةةةايا ادلتعّلقةةةةةةةة باإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي، 
ادميي، اجاهةةةةةات الطّلبةةةةة ضلةةةةةو اإلرشةةةةةاد األكةةةةةتنّوعةةةةةت رلةةةةةاالت اهتمامهةةةةةا، إذ منهةةةةا مةةةةةا تناولةةةةةت قةةةةد و 

رضةةةةةةةا الطّلبةةةةةةةة عةةةةةةةن خةةةةةةةدمات ، ومنهةةةةةةةا مةةةةةةةا تناولةةةةةةةت م(1003وهةةةةةةةي دراسةةةةةةةة احملاميةةةةةةةد وعربيةةةةةةةات )
اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي ادلقّدمةةةةةةةة ذلةةةةةةةم، واسةةةةةةةتطالع توقعةةةةةةةاهتم حةةةةةةةول تلةةةةةةة  اخلةةةةةةةدمات، وهةةةةةةةي دراسةةةةةةةة 

ومنهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةعت إىل الوقةةةةةةةةةةوف علةةةةةةةةةةى م(، 1006م(، وسةةةةةةةةةةليمان )1004الصةةةةةةةةةةارمي وزايةةةةةةةةةةد )
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وهةةةةةةي دراسةةةةةةة دول الّدراسةةةةةةي يف عمليةةةةةةة اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي، األخطةةةةةةاء الّنا ةةةةةةة عةةةةةةن الطّلبةةةةةةة واجلةةةةةة
( فسةةةةةعت دراسةةةةةته إىل الوقةةةةةوف Wyatt, 2006) م(، وأمةةةةةا وايةةةةةت1005سةةةةةعادة وعاليةةةةةة )

علةةةةةةةةةى الّتصةةةةةةةةةّورات الّذاتيةةةةةةةةةة ألعضةةةةةةةةةاء هي ةةةةةةةةةة التّةةةةةةةةةدري ، وادلةةةةةةةةةوظفني العةةةةةةةةةاملني يف رلةةةةةةةةةال اإلرشةةةةةةةةةاد 
 ,Collبينمةةةةا أجةةةةر  كةةةةول ) األكةةةةادميي عةةةةن مةةةةد  حتّقةةةة  أهةةةةداف اجلمعيّةةةةة الوجنيةةةةة لإلرشةةةةاد،

( دراسةةةةةةته  ةةةةةةدف حتديةةةةةةد العالقةةةةةةة بةةةةةةني الّنظةةةةةةرة العامةةةةةةة، والثّقةةةةةةة األكادمييّةةةةةةة لةةةةةةد  الطّلبةةةةةةة، 2007
( إىل Guillen, 2010ومةةةةةد  رضةةةةةاهم عةةةةةن اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، وسةةةةةعت دراسةةةةةة حليةةةةةني )

سةةةةة بيكةةةةر تعةةةةّرف العالقةةةةة بةةةةني اإلرشةةةةاد األكةةةةادميي وزمةةةةن إ ةةةةاء الّدرجةةةةة العلميّةةةةة، بينمةةةةا هةةةةدفت درا
( إىل تعةةةةّرف دور عضةةةةو هي ةةةةة التّةةةةدري  يف Baker & Griffin, 2010وجةةةةريفني )

 اإلرشاد وأ،ّيته للطّلبة.
ويالحةةةةةة  شلّةةةةةةا سةةةةةةب  أّن أكثةةةةةةر الّدراسةةةةةةات سةةةةةةعت إىل الوقةةةةةةوف علةةةةةةى مةةةةةةد  رضةةةةةةا الطّلبةةةةةةة عةةةةةةن 

ة ادلقّدمةةةةةةةةةةة ذلةةةةةةةةةةم، أل،ّيتهةةةةةةةةةةا حيةةةةةةةةةةث إّن اإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي اهتمةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةه اخلةةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةةاديّ 
ة دلصةةةةةةةةلحة الطّلبةةةةةةةةة، فةةةةةةةةالّتحق  عةةةةةةةةن مةةةةةةةةد  رضةةةةةةةةاهم يف منتهةةةةةةةةةى معةةةةةةةةات وادلؤّسسةةةةةةةةات الّّتبويّةةةةةةةةاجلا

(، Coll, 2007م(، وكةةةةول )1004مةةةةن الصةةةةارمي وزايةةةةد ) لةةةةذا سةةةةعت دراسةةةةة كةةةةل   ،األ،ّيةةةةة
( إىل ذلةةةةةةة ، وأظهةةةةةةةرت نتائجهةةةةةةةا أّن مسةةةةةةةتو  رضةةةةةةةاهم العةةةةةةةام عةةةةةةةن خةةةةةةةدمات م1006وسةةةةةةةليمان )

 لديهم. اإلرشاد األكادميي دون ادلستو  ادلقبول
اسةةةةةةتفادا مةةةةةةن رلمةةةةةةوع هةةةةةةذ  البحةةةةةةوث والّدراسةةةةةةات يف كثةةةةةةري قةةةةةةد نْي واجلةةةةةةدير بالةةةةةةذّكر أّن البةةةةةةاحث

مةةةةةةن اجلوانةةةةةةب العلميّةةةةةةة، والفنيّةةةةةةة للبحةةةةةةث احلةةةةةةايل مةةةةةةن أّ،هةةةةةةا8 تكةةةةةةوين فكةةةةةةرة البحةةةةةةث، ويف وضةةةةةة  
خطتةةةةةةةةةه، وتوضةةةةةةةةةيح أهدافةةةةةةةةةه، وأدبيةةةةةةةةةات البحةةةةةةةةةث، ويف الّتعةةةةةةةةةّرف علةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةإ ادلراجةةةةةةةةة  ادلهّمةةةةةةةةةة، 

 لعالقة مبوضوع البحث.وادلصادر ذات ا
وشلّةةةةةا مييّةةةةةز هةةةةةذا البحةةةةةث عةةةةةن الّدراسةةةةةات الّسةةةةةابقة أنّةةةةةه يسةةةةةعى إىل تقةةةةةدًن مقّتحةةةةةات تسةةةةةهم يف 

 .ة الّسلطان زين العابدينتطوير اإلرشاد األكادميي جبامع

 أساليب اإلرشاد األكاديمي
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تشةةةةةةةةةةةةةري أدبيةةةةةةةةةةةةةات اإلرشةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةادميي إىل أّن هنالةةةةةةةةةةةةة  أسةةةةةةةةةةةةةاليب وجرائةةةةةةةةةةةةة  عديةةةةةةةةةةةةةدة لتقةةةةةةةةةةةةةدًن 
ات اإلرشةةةةةةةةةةةاديّة للطّلبةةةةةةةةةةةة، وهةةةةةةةةةةةي تعةةةةةةةةةةةّد مةةةةةةةةةةةن األمةةةةةةةةةةةور اجلوهريّةةةةةةةةةةةة يف عمليةةةةةةةةةةةات اإلرشةةةةةةةةةةةاد اخلةةةةةةةةةةةدم

مةةةةةةةةةةةةن ادلرشةةةةةةةةةةةةد  األكةةةةةةةةةةةةادميي، إذ يتوقةةةةةةةةةةةةف عليهةةةةةةةةةةةةا الكثةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةن الّنتةةةةةةةةةةةةائج الّةةةةةةةةةةةةيت يتوخاهةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةل  
 :م( كما يلي2763وادلسّتشد، لعّل من أبرزها ما أشار إليها الّدوسر  )

 خصيالش   أو اإلرشاد الفردي .1
مباشةةةةةةةةةةةةةرة يف برنةةةةةةةةةةةةةامج الّتوجيةةةةةةةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةةةةةةةاد، ويعةةةةةةةةةةةةةّد نقطةةةةةةةةةةةةةة االرتكةةةةةةةةةةةةةاز وهةةةةةةةةةةةةةو أهةةةةةةةةةةةةةّم مسةةةةةةةةةةةةةؤولية 

ةةةةةةةةةا لوجةةةةةةةةةه، ويقةةةةةةةةةوم ادلرشةةةةةةةةةد حبكةةةةةةةةةم  ألنشةةةةةةةةةطة أخةةةةةةةةةر  يف العمليةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةاديّ  ة، حيةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةتّم وجه 
كفايتةةةةةةةةةةةةه وخ اتةةةةةةةةةةةةه وتدريبةةةةةةةةةةةةه بتقةةةةةةةةةةةةدًن ادلشةةةةةةةةةةةةورة وادلسةةةةةةةةةةةةاعدة لطالةةةةةةةةةةةةب االستشةةةةةةةةةةةةارة، ومسةةةةةةةةةةةةاعدته 

اتةةةةةةةةةةةةةةه وخصائصةةةةةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةةةةةى فهةةةةةةةةةةةةةةم نفسةةةةةةةةةةةةةةه وحاضةةةةةةةةةةةةةةر  ومسةةةةةةةةةةةةةةتقبله، واسةةةةةةةةةةةةةةتغالل إمكاناتةةةةةةةةةةةةةةه وقدر 
 بطريقة مرضية لنفسه ومفيدة  تمعه.

 اإلرشاد الجماعي .2
يقصةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةه مقابلةةةةةةةةةة ادلرشةةةةةةةةةد ألكثةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن مسّتشةةةةةةةةةد يف وقةةةةةةةةةت واحةةةةةةةةةد ألنةةةةةةةةةاء الفةةةةةةةةةّتة ادلخّصصةةةةةةةةةة 
لإلرشةةةةةةةةةةةاد، وقةةةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةةةون الغةةةةةةةةةةةرض منةةةةةةةةةةةه الّتعريةةةةةةةةةةةف بظةةةةةةةةةةةاهرة سةةةةةةةةةةةلبّية سةةةةةةةةةةةائدة وجيةةةةةةةةةةةذب إليهةةةةةةةةةةةا 

ّينةةةةةةةةةةة، أو إرشةةةةةةةةةةاد رلموعةةةةةةةةةةة األنظةةةةةةةةةةار لتجنبهةةةةةةةةةةا، أو  ةةةةةةةةةة  معلومةةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةةول ظةةةةةةةةةةاهرة سةةةةةةةةةةلوكّية مع
مةةةةةةةةةةن األفةةةةةةةةةةراد تتشةةةةةةةةةةابه مشةةةةةةةةةةكالهتم، وحاجةةةةةةةةةةاهتم، ويف اإلرشةةةةةةةةةةاد اجلمةةةةةةةةةةاعي يةةةةةةةةةةتّم الّتعامةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةة  
مشةةةةةةةةةةةةةةةكالت الّتكيةةةةةةةةةةةةةةةف والّتوافةةةةةةةةةةةةةةة ، وادلشةةةةةةةةةةةةةةةكالت اليوميّةةةةةةةةةةةةةةةة، ومشةةةةةةةةةةةةةةةكالت الّنمةةةةةةةةةةةةةةةو، وهنةةةةةةةةةةةةةةةا  

 فوائد عديدة لإلرشاد اجلماعي أبرزها8
  عدد ادلرشدين.االقتصاد يف نفقات اإلرشاد، وتوفري الوقت، واجلهد، وخفإ 
 األكادميّيني يعّد أنسب الطّرائ  للّدول اّليت تعاين من قّلة ادلرشدين. 
  ّاهات أسلوب أعضائها.يستغل تألري اجلماعة وخ ة الّتفاعل يف تعديل اج 
  ّة دتركز الفرد حول ذاته.يقّلل من حد 
 .يطم ن الفرد على أنّه لي  الوحيد يف مشكلته 

 اإلرشاد المباشر .3
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ةةةةةةةةةةة ا لعمةةةةةةةةةةةل االختبةةةةةةةةةةةارات، والبيانةةةةةةةةةةةات، وتتبةةةةةةةةةةة  فيةةةةةةةةةةةه خطةةةةةةةةةةةوات زلةةةةةةةةةةةّددة وصةةةةةةةةةةةوال  إىل ويعةةةةةةةةةةةّد أساس 
ويطلةةةةةةةةةةةةةةةة  )وليامسةةةةةةةةةةةةةةةةون( علةةةةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةةةةذا األسةةةةةةةةةةةةةةةةلوب، األسةةةةةةةةةةةةةةةةلوب اإلكلينيكةةةةةةةةةةةةةةةةي  ،األهةةةةةةةةةةةةةةةةداف

 خطوات أساسّية، وهي8 )العياد ( ويشري إىل ستّ 
 وهو    البيانات الاّلزمة لفهم احلالة، فهم  يسمح بتقدًن ادلساعدة للفرد. التحليل:   -ا

يقصد به ختليص البيانات وادلعلومات وتنظيمها حبيث تكشف عن نواحي  التركيب: -ب

 ة.الّضعف والقوّ 

 وهو صياحلة ادلشكلة اّليت يعرضها الفرد وحتديد أسبا ا. التشخيص:  -جو

 وهو الّتعّرف على الّتطور احملتمل للمشكلة. التنبؤ:  -د

 والفرد مع ا للوصول إىل حل  للمشكلة.ويقصد  ا ما يقوم به ادلرشد،  االستشارة:  -ه

وهو مساعدة الفرد يف الّتغلب على كافة مشكالته، وحتديد مد  صلاح العملية  التتبع:  -و

 اإلرشاديّة.

 اإلرشاد غير المباشر .4
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ويعتمةةةةةةةةد فيةةةةةةةةه علةةةةةةةةى جالةةةةةةةةب اإلرشةةةةةةةةاد مةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث قدرتةةةةةةةةه علةةةةةةةةى إدرا  العوامةةةةةةةةل الّةةةةةةةةيت تةةةةةةةةةؤلّر يف 
يي بةةةةةةةةةةه، ومةةةةةةةةةةن مثّ تعتةةةةةةةةةة  نظرتةةةةةةةةةةه لنفسةةةةةةةةةةه ولغةةةةةةةةةةري  تتغةةةةةةةةةةرّي جريقةةةةةةةةةةة إدراكةةةةةةةةةةه لنفسةةةةةةةةةةه، والعةةةةةةةةةةا  احملةةةةةةةةةة

انفعالي ةةةةةةةةةةةةةةةا، وعقلي ةةةةةةةةةةةةةةةا يف آن واحةةةةةةةةةةةةةةةد، ويعتمةةةةةةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةةةةةةذا األسةةةةةةةةةةةةةةةلوب علةةةةةةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةةةةةةاس سةةةةةةةةةةةةةةةلوكّي 
ّن هةةةةةةةةةةةةةذ  األسةةةةةةةةةةةةةباب تتحةةةةةةةةةةةةةّدد بالطّريقةةةةةةةةةةةةةة الّةةةةةةةةةةةةةيت يةةةةةةةةةةةةةدر  أيةةةةةةةةةةةةةتلّخص يف أّن للسةةةةةةةةةةةةةلو  أسةةةةةةةةةةةةةباب ا، و 

رد ا أكثةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةا الفةةةةةةةةةةرد نفسةةةةةةةةةةه والعةةةةةةةةةةا  احملةةةةةةةةةةيي بةةةةةةةةةةه، ويهةةةةةةةةةةتّم ادلرشةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةالفرد باعتبةةةةةةةةةةار  فةةةةةةةةةة
توجيةةةةةةةةةةةةةه اهتمامةةةةةةةةةةةةةه إىل ادلشةةةةةةةةةةةةةكالت الّةةةةةةةةةةةةةيت جةةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةةن أجلهةةةةةةةةةةةةةا، والّسةةةةةةةةةةةةةماح لةةةةةةةةةةةةةه بالّتحةةةةةةةةةةةةةّدث 

 احلقيقي.الفرد حبريّة، وزلالة كشف شعور 
 والوقائي والعالجي اإلنمائي اإلرشاد .5

وتشةةةةةةةةةةمل هةةةةةةةةةةذ  األنةةةةةةةةةةواع الّثاللةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةاهج يف بةةةةةةةةةةرامج الّتوجيةةةةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةةةةاد، فاإلرشةةةةةةةةةةاد اإللةةةةةةةةةةائي 
ني مةةةةةةةةةةن النّةةةةةةةةةةاس لتحقيةةةةةةةةةة  زيةةةةةةةةةةادة كفةةةةةةةةةةايتهم، اخلةةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةةاديّة للعةةةةةةةةةةاديّ يقةةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةةى تقةةةةةةةةةةدًن 

وتةةةةةةةةةةدعيم تةةةةةةةةةةوافقهم إىل أقصةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةد  شلكةةةةةةةةةةن، يف حةةةةةةةةةةني أّن اإلرشةةةةةةةةةةاد الوقةةةةةةةةةةائي الّةةةةةةةةةةذ  تسةةةةةةةةةةمى 
أحيان ةةةةةةةةةةةةةةةا بالّتحصةةةةةةةةةةةةةةةني الّنفسةةةةةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةةةةةّد ادلشةةةةةةةةةةةةةةةكالت واالضةةةةةةةةةةةةةةةطرابات، ويهةةةةةةةةةةةةةةةتّم باألشةةةةةةةةةةةةةةةخاص 

حةةةةةةةةةةةةةةةدوث  األسةةةةةةةةةةةةةةةوياء األصةةةةةةةةةةةةةةةحاء قبةةةةةةةةةةةةةةةل اهتمامةةةةةةةةةةةةةةةه بغةةةةةةةةةةةةةةةريهم، مةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةل الوقايةةةةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةةةةدّ 
ريتكةةةةةةةةةةةةز حةةةةةةةةةةةةول عةةةةةةةةةةةةالج ادلشةةةةةةةةةةةةكالت واالضةةةةةةةةةةةةطرابات فادلشةةةةةةةةةةةةكالت، أمةةةةةةةةةةةةا اإلرشةةةةةةةةةةةةاد العالجةةةةةةةةةةةةي 

 وأسباب نشوئها وتشخيصها وجريقة عالجها.
 

 لطان زين العابدينواقع اإلرشاد األكاديمي في جامعة الس  

اجّلةةةةةةةةةةةة  اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي يف جامعةةةةةةةةةةةةة الّسةةةةةةةةةةةةلطان زيةةةةةةةةةةةةن العابةةةةةةةةةةةةدين للّتعةةةةةةةةةةةةّرف علةةةةةةةةةةةةى واقةةةةةةةةةةةة  
ديةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن الولةةةةةةةةةةةةةائ  ادلتةةةةةةةةةةةةةوّفرة ذات العالقةةةةةةةةةةةةةة باإلرشةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةادميي يف ن علةةةةةةةةةةةةةى العو البةةةةةةةةةةةةةاحث

اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةةةادميي يف ن إىل أّن و بعةةةةةةةةةةةةةةةةد دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة حتليليّةةةةةةةةةةةةةةةةةة توّصةةةةةةةةةةةةةةةةل البةةةةةةةةةةةةةةةةاحثاجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةة، و 
اجلامعةةةةةةةةةةةةةة للّشةةةةةةةةةةةةةؤون  لةةةةةةةةةةةةةوائح نّصةةةةةةةةةةةةةتاجلامعةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةد حظةةةةةةةةةةةةةي باهتمةةةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةةةائمني عليهةةةةةةةةةةةةةا، إذ 

 علةةةةةةى (Buku Peraturan Akademik Sesi, 2010)األكادمييّةةةةةةة 
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مّت اعتمةةةةةةةةةةةاد نظةةةةةةةةةةةام اإلرشةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةادميّي وتنفيةةةةةةةةةةةذ  يف اجلامعةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةفة عاّمةةةةةةةةةةةة، ويف كّليةةةةةةةةةةةة أنّةةةةةةةةةةةه 
م(، وذلةةةةةةةةةةةةةةةةة  1005الّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةالمّية ادلعاصةةةةةةةةةةةةةةةةةرة بصةةةةةةةةةةةةةةةةةفة خاّصةةةةةةةةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةةةةةةةةةام )

اسةةةةةةةةةةةتجابة  حلملةةةةةةةةةةةة تربويّةةةةةةةةةةةة أجلقةةةةةةةةةةةت عليهةةةةةةةةةةةا وزارة الّتعلةةةةةةةةةةةيم ادلاليزيّةةةةةةةةةةةة برنةةةةةةةةةةةامج "جلةةةةةةةةةةةب قلةةةةةةةةةةةوب 
 الطّلبة".

يف اجلامعةةةةةةةةةةة إىل متابعةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةّدم الطّلبةةةةةةةةةةة، ومراقبةةةةةةةةةةة أحةةةةةةةةةةةواذلم ويهةةةةةةةةةةدف اإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي 
األكادمييّةةةةةةةةة وإرشةةةةةةةةادهم، ومسةةةةةةةةاعدهتم يف األمةةةةةةةةور األكادمييّةةةةةةةةة والّشخصةةةةةةةةّية، وتزويةةةةةةةةدهم مبعلومةةةةةةةةات 
ونصةةةةةةةائح تفيةةةةةةةدهم يف حيةةةةةةةاهتم الّتعليميّةةةةةةةة وادلهنيّةةةةةةةة، والعمةةةةةةةل علةةةةةةةى توجيةةةةةةةد عالقةةةةةةةات وديّةةةةةةةة بيةةةةةةةنهم 

  االحتياجةةةةةةةات اخلاّصةةةةةةةة مةةةةةةةنهم وإرشةةةةةةةادهم للّتغلةةةةةةةب وبةةةةةةةني أسةةةةةةةاتذهتم وادلةةةةةةةوظّفني، ومسةةةةةةةاعدة ذو 
ويةةةةةةتّم تعيةةةةةةني ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي  موعةةةةةةة مةةةةةةن الطّلبةةةةةةة يةةةةةةّتاوح  ،علةةةةةةى مشةةةةةةكالهتم بشةةةةةةكل صةةةةةةحيح

( جالب ةةةةةةةا وجالبةةةةةةةة يف بةةةةةةةدايات الفصةةةةةةةل الّدراسةةةةةةةي مةةةةةةةن القسةةةةةةةم األكةةةةةةةادميي 20-13عةةةةةةةددهم بةةةةةةةني )
جيلةةةةةةة دراسةةةةةةته اجلامعيّةةةةةةةة،  الّةةةةةةذ  ينتمةةةةةةون إليةةةةةةةه، ويسةةةةةةتمر الطّالةةةةةةب حتةةةةةةةت إشةةةةةةراف مرشةةةةةةد  ادلعةةةةةةةنَي 

 Peraturan) ةيستشةةةةةةةةةةةري  فيمةةةةةةةةةةةا يواجهةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةةةكالت وصةةةةةةةةةةةعوبات أكادمييّةةةةةةةةةةة
Akademik Sesi, 2015). 

جيةةةةةب علةةةةةةى ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي تنظةةةةةةيم لقةةةةةةاءات  األكادمييّةةةةةةةاجلامعةةةةةةة للّشةةةةةةؤون  لةةةةةةوائحيف ضةةةةةوء و 
، ويعمةةةةل ادلرشةةةةد يّ يف الفصةةةةل الّدراسةةةة ذين حتةةةةت إشةةةةرافه مةةةةرتني علةةةةى األقةةةةلّ لبةةةةة الّةةةةة مةةةة  الطّ إرشةةةةاديّ 

ادلشةةةةةةّت  بينهمةةةةةةا مةةةةةةن خةةةةةةالل الّتعةةةةةةاون األكادمييّةةةةةةة الةةةةةةب علةةةةةةى حتقيةةةةةة  أهدافةةةةةةه علةةةةةةى مسةةةةةةاعدة الطّ 
(Buku Peraturan Akademik Sesi, 2010). 

مةةةةةا  الّسةةةةةلطان زيةةةةةن العابةةةةةدينيظهةةةةةر شلّةةةةةا سةةةةةب  ذكةةةةةر ، أّن تطبيةةةةة  اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي يف جامعةةةةةة 
بةةةةةةةةةضدارة القضةةةةةةةةةايا ادلتعّلقةةةةةةةةةة  يهةةةةةةةةةتمّ حيةةةةةةةةةث ال تتةةةةةةةةةوفر فيهةةةةةةةةةا وحةةةةةةةةةدة أو مركةةةةةةةةةز خةةةةةةةةةاص زال زلةةةةةةةةةدود ا، 

باإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي، فضةةةةةةال  عةةةةةةن وضةةةةةة  خطةةةةةةوط عريضةةةةةةة تصةةةةةةف أدوار ادلرشةةةةةةد ومهامةةةةةةه الفنيّةةةةةةة، 
واإلداريّةةةةةة، والّتنظيميّةةةةةة مةةةةةا قةةةةةد يقلّةةةةةل مةةةةةن جةةةةةودة أدائهةةةةةم يف اإلرشةةةةةاد وادلتابعةةةةةة، ويضةةةةةاف إىل ذلةةةةة   

كونةةةةةةةوا حتةةةةةةةت إشةةةةةةةراف مرشةةةةةةةد واحةةةةةةةد، حيةةةةةةةث يةةةةةةةّتاوح عةةةةةةةددهم بةةةةةةةني الطّلبةةةةةةةة الّةةةةةةةذين يكثةةةةةةةرة عةةةةةةةدد 
علةةةةةى الةةةةةّرحلم ( جالب ةةةةةا وجالبةةةةةة، مةةةةةا قةةةةةد يةةةةةؤلّر سةةةةةلب ا علةةةةةى أداء كةةةةةل  مةةةةةن ادلرشةةةةةد والطّالةةةةةب 13-20)
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مةةةةةةن أ،ّيةةةةةةة هةةةةةةذ  اخلدمةةةةةةة لعمةةةةةةوم الطّلبةةةةةةة، والّةةةةةةيت تعةةةةةةّد مبثابةةةةةةة العمةةةةةةود الفقةةةةةةر  يف نظةةةةةةام الّسةةةةةةاعات 
طويرهةةةةةةةا بصةةةةةةةفة مسةةةةةةةتمرة حةةةةةةةّت حتّقةةةةةةة  أهةةةةةةةدافها ادلعتمةةةةةةةدة، مةةةةةةةا يسةةةةةةةتوجب ضةةةةةةةرورة العمةةةةةةةل علةةةةةةةى ت

 الّّتبويّة ادلنشودة.

 ةة واألجنبي  ة في اإلرشاد األكاديمي بالجامعات العربي  التجارب العالمي  

 تجربة كل ية الحقوق والعلوم الس ياسية بجامعة الملك سعود بالرياض .1
إلشةةةةةةةةةةةراف العةةةةةةةةةةةام اادلتمثلةةةةةةةةةةةة يف حةةةةةةةةةةّددت الكّليةةةةةةةةةةةة مهةةةةةةةةةةةام ادلرشةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةام األكةةةةةةةةةةةادميي يف الكّليةةةةةةةةةةة 

اسةةةةةةةةةةةتقبال الطّلبةةةةةةةةةةةة ، و ني ومتابعةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةا يرفةةةةةةةةةةة  إليةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةةةاالتعلةةةةةةةةةةةى ادلرشةةةةةةةةةةةدين األكةةةةةةةةةةةادمييّ 
، ة ذلةةةةةةةةةةةماجلةةةةةةةةةةةدد، والّّتحيةةةةةةةةةةةب  ةةةةةةةةةةةم يف أّول يةةةةةةةةةةةوم مةةةةةةةةةةةن الّدراسةةةةةةةةةةةة وشةةةةةةةةةةةرح نظةةةةةةةةةةةام البي ةةةةةةةةةةةة اجلامعيّةةةةةةةةةةة

 ية.توزي  الطّلبة توزيع ا عادال  حسب الت خّصص بني أعضاء هي ة الّتدري  بالكلّ و 
فنيّةةةةةةة، وإداريّةةةةةةة، وتنظيميّةةةةةةة، وتتمثّةةةةةةل مهةةةةةةام الكّليةةةةةةة لةةةةةةه حةةةةةةّددت فقةةةةةةد كةةةةةةادميي ادلرشةةةةةةد األأّمةةةةةةا و 

ذين أوكلةةةةةةةت إليةةةةةةةه مهّمةةةةةةةة لكةةةةةةةّل جالةةةةةةةب مةةةةةةةن الطّلبةةةةةةةة الّةةةةةةة خةةةةةةةاص   إعةةةةةةةداد ملةةةةةةةف  مهامةةةةةةةه الفنيّةةةةةةةة يف 
اإلشةةةةةراف علةةةةةيهم، و تةةةةةو  ادللةةةةةف علةةةةةى اسةةةةةتمارة بيانةةةةةات الطّالةةةةةب، وقائمةةةةةة مقةةةةةّررات الّتخّصةةةةةص 

مةةةةةةةن القسةةةةةةةم، واسةةةةةةةتمارات الّتسةةةةةةةجيل، ونسةةةةةةةخة حديثةةةةةةةة مةةةةةةةن الّسةةةةةةةجل الّدراسةةةةةةةي ادلؤديّةةةةةةةة للّتخةةةةةةةرج 
األكةةةةةةةةةادميي، وكشةةةةةةةةةف العالمةةةةةةةةةات، والولةةةةةةةةةائ  اإلداريّةةةةةةةةةة األخةةةةةةةةةر  كاسةةةةةةةةةتمارة احلةةةةةةةةةذف واإلضةةةةةةةةةافة. 
وتوجيةةةةةةةةه الطّالةةةةةةةةب إىل مةةةةةةةةن يسةةةةةةةةتطي  الةةةةةةةةّرد عةةةةةةةةن استفسةةةةةةةةاراته، ومناقشةةةةةةةةته يف موضةةةةةةةةوعات ختّصةةةةةةةةه  

د األدىن واحلةةةةةد األقصةةةةةى مةةةةةن الّسةةةةةاعات كعمليةةةةةة تسةةةةةجيل ادلقةةةةةّررات، واختيةةةةةار ادلقةةةةةّرر، ومعرفةةةةةة احلةةةةة
 ادلعتمدة، واجلدول الّدراسي، وشرح متطلبات الّتخرج، وتقييم األداء.

ّل مشةةةةةةةكالهتم األكادمييّةةةةةةةة يف أحةةةةةةةوال حلةةةةةةةالطّلبةةةةةةةة  ةسةةةةةةةاعدم اإلداريّةةةةةةةة يفادلرشةةةةةةةد مهةةةةةةةام وتتمثّةةةةةةةل 
أبرزهةةةةةةةةةةةا8 عنةةةةةةةةةةةد رحلبةةةةةةةةةةةةتهم يف تغيةةةةةةةةةةةري الّتخّصةةةةةةةةةةةةص، والّتحويةةةةةةةةةةةل، وحةةةةةةةةةةةةذف ادلقةةةةةةةةةةةّررات وإضةةةةةةةةةةةةافتها، 

 واالنسحاب من مقّرر، والغياب، والّتأجيل واالنقطاع عن الّدراسة.
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مةةةةةّد يةةةةةد العةةةةةون للطّلبةةةةةة يف مواجهةةةةةة الّصةةةةةعوبات الّةةةةةيت تتعلّةةةةة   الّتنظيميّةةةةةة فهةةةةةي ادلرشةةةةةدأّمةةةةةا مهةةةةةام و 
بتخّصصةةةةةةاهتم، وذلةةةةةة  مةةةةةةن خةةةةةةالل حتديةةةةةةد أسةةةةةةباب ادلشةةةةةةكلة واقةةةةةةّتاح احللةةةةةةول ادلناسةةةةةةبة ذلةةةةةةا، ومةةةةةةن 

دري  والطّلبةةةةةةةةةة، والوقةةةةةةةةةت، والعالقةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةني أعضةةةةةةةةةاء هي ةةةةةةةةةة التّةةةةةةةةة ادلشةةةةةةةةةكالت8 إدارة ادلقةةةةةةةةةّرر، تلةةةةةةةةة 
مسةةةةةةةةتو  إضةةةةةةةةايف إىل ة باالمتحانةةةةةةةةات، واحلاجةةةةةةةةة ومهةةةةةةةةارات الّدراسةةةةةةةةة وعاداهتةةةةةةةةا، ومهةةةةةةةةارات خاّصةةةةةةةة

قةةةةةةدرات الّةةةةةةيت المةةةةةةن القةةةةةةدرة علةةةةةةى التّةةةةةةدري ، وتشةةةةةةجيعهم علةةةةةةى القيةةةةةةام بالّّتتيبةةةةةةات الاّلزمةةةةةةة لزيةةةةةةادة 
 ة ذلم.دلساعدة اإلضافيّ تؤّهلهم لالستمرار يف مقّرر  ما، وتقدًن ا

تشةةةةتمل علةةةةى متابعةةةةة احلةةةةاالت الّةةةةيت تةةةةرد إليهةةةةا، لطلةةةةب ف مهةةةةام وحةةةةدة اإلرشةةةةاد األكةةةةادمييوأّمةةةةا 
ادلسةةةةةةاعدة مةةةةةةن األقسةةةةةةام العلميّةةةةةةة بالكّليةةةةةةة، وحصةةةةةةر ادلتعثّةةةةةةرين، وادلنقطعةةةةةةني دراسةةةةةةي ا للوقةةةةةةوف علةةةةةةى 

والّتواجةةةةةةةةةةد يف األيةةةةةةةةةةام  أسةةةةةةةةةةبا ا، وإصةةةةةةةةةةدار أدلةةةةةةةةةةة تعريفيّةةةةةةةةةةة وإرشةةةةةةةةةةاديّة وتثقيفيّةةةةةةةةةةة لعمةةةةةةةةةةوم الطّلبةةةةةةةةةةة،
واألسةةةةةةةابي  اإلرشةةةةةةةاديّة للمسةةةةةةةتجدين، ومناقشةةةةةةةة ادلشةةةةةةةكالت الّةةةةةةةيت حتةةةةةةةدث للطّلبةةةةةةةة واقةةةةةةةّتاح حلةةةةةةةول 
ذلةةةةةةةةا، وتةةةةةةةةوجيههم عنةةةةةةةةد احلاجةةةةةةةةة إىل ادلستشةةةةةةةةارين ادلختصةةةةةةةةني، وحتديةةةةةةةةد خةةةةةةةةي سةةةةةةةةاخن السةةةةةةةةتقبال 

 (.م6102ابن زرعة، ) مكادلاهتم، وتوفري بريد إلكّتوين للّتواصل معهم

 لطان قابوس بسلطنة عمانتجربة جامعة الس   .2
 مسةةةةةةةةةةتمرة   ة  توجيهيّةةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةةةر جامعةةةةةةةةةةة الّسةةةةةةةةةةلطان قةةةةةةةةةةابوس إىل اإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي بأنّةةةةةةةةةةه عمليةةةةةةةةةةة  

ة مةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةالل ادلتابعةةةةةةةةةةةةةةةة الّدقيقةةةةةةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةةةةةةاعد الطّلبةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةى حتقيةةةةةةةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةةةةةةةةدافهم الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةةة
والفاحصةةةةةةةةةةةة لدراسةةةةةةةةةةةتهم، والّتأّكةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةزامهم بةةةةةةةةةةةالّنظم والقواعةةةةةةةةةةةد ادلختلفةةةةةةةةةةةة الّةةةةةةةةةةةيت حتكةةةةةةةةةةةم 

مج األكادمييّةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةالل مسةةةةةةةةةةةةاعدهتم علةةةةةةةةةةةى ختطةةةةةةةةةةةةي العقبةةةةةةةةةةةات وادلشةةةةةةةةةةةةكالت الّةةةةةةةةةةةةيت الةةةةةةةةةةة ا
 م(.6112)الصارمي وزايد،  قد تعرقل جري  حتقيقهم األهداف ادلرجوة

وحبسةةةةةةب الّنظةةةةةةام الةةةةةةّداخلي للجامعةةةةةةة فةةةةةةضّن مةةةةةةن أهةةةةةةّم مسةةةةةةؤوليات ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي مسةةةةةةاعدة 
تيةةةةةةار الطّالةةةةةةب للمقةةةةةةّررات يف كةةةةةةّل الطّالةةةةةةب علةةةةةةى اكتشةةةةةةاف جاقاتةةةةةةه، وقدراتةةةةةةه، وادلوافقةةةةةةة علةةةةةةى اخ

فصةةةةةةةل دراسةةةةةةةّي مبةةةةةةةا يّتفةةةةةةة  مةةةةةةة  الّنظةةةةةةةام األكةةةةةةةادميي، ومعاونةةةةةةةة الطّالةةةةةةةب علةةةةةةةى اكتشةةةةةةةاف الطّرائةةةةةةة  
البديلةةةةةةةةة الّةةةةةةةةيت دتّكنةةةةةةةةه مةةةةةةةةن احلصةةةةةةةةول علةةةةةةةةى الّشةةةةةةةةهادة اجلامعيّةةةةةةةةة يف حالةةةةةةةةة ارتبةةةةةةةةا  خطةةةةةةةةي مسةةةةةةةةار  



 
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 

ISSN 2289 6325    Bil. 15 2017 (Julai) 
 
 

196 
 

 

أمةةةةةور أخةةةةةر  قةةةةةد الّدراسةةةةةي ألّ  سةةةةةبب مةةةةةن األسةةةةةباب، وأخةةةةةري ا تقةةةةةدًن الّنصةةةةةح للطّالةةةةةب حةةةةةول أيّةةةةةة 
 م(.6112)دليل اإلشراف األكادميي جلامعة السلطان قابوس،  تؤلّر يف دراسته

 تجربة جامعة حمدان بن محمد الذ كية بمدينة دبي األكاديمية .3
نظةةةةةةةةةةةام اإلرشةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةادميي ادلسةةةةةةةةةةةتمر الّشةةةةةةةةةةةامل  تةةةةةةةةةةةوّفر جامعةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةدان بةةةةةةةةةةةن زلّمةةةةةةةةةةةد الذّكيةةةةةةةةةةةة

وتةةةةةةةةةةةةةةةةوفري اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةاد ادلهةةةةةةةةةةةةةةةةين،  دلسةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة الطّلبةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةى اختيةةةةةةةةةةةةةةةةار الّتخصةةةةةةةةةةةةةةةةص ادلناسةةةةةةةةةةةةةةةةب،
والّشخصةةةةةةةةةةي، ويهةةةةةةةةةةدف اإلرشةةةةةةةةةةاد إىل وضةةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةةةة وبرنةةةةةةةةةةامج دراسةةةةةةةةةةّي للطّالةةةةةةةةةةب يتوافةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  
قدراتةةةةةةةةةةةةه وميولةةةةةةةةةةةةةه واهتماماتةةةةةةةةةةةةه، وتةةةةةةةةةةةةةتّم العمليةةةةةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةةةةاديّة يف اجلامعةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةالل أربةةةةةةةةةةةةة  
قنةةةةةةةةةةةةوات رئيسةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةي8 اإلرشةةةةةةةةةةةةاد االفّتاضةةةةةةةةةةةةي، واإلرشةةةةةةةةةةةةاد ادلباشةةةةةةةةةةةةر، واإلرشةةةةةةةةةةةةاد عةةةةةةةةةةةة  ال يةةةةةةةةةةةةد 

واتةةةةةةةةةةةةةةف الذّكيةةةةةةةةةةةةةةة. والقصةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةذا الّتنةةةةةةةةةةةةةةوّع يف الوسةةةةةةةةةةةةةةائل اسةةةةةةةةةةةةةةتمرارية اإللكةةةةةةةةةةةةةةّتوين، واذل
، الّتواصةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةني الطّالةةةةةةةةةةةب وادلرشةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةةةني تسةةةةةةةةةةةجيله يف اجلامعةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةّت ختّرجةةةةةةةةةةةه منهةةةةةةةةةةةا

ويهةةةةةةةةةةةةةةةدف اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةادميي الّشةةةةةةةةةةةةةةةامل باجلامعةةةةةةةةةةةةةةةة إىل حتقيةةةةةةةةةةةةةةة  الّتعةةةةةةةةةةةةةةةاون األمثةةةةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةةةةني 
ة، وكمةةةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةةةعى إىل فةةةةةةةةةةةةةتح ة واحلياتيّةةةةةةةةةةةةةالطّلبةةةةةةةةةةةةةة وادلرشةةةةةةةةةةةةةدين مبةةةةةةةةةةةةةا خيةةةةةةةةةةةةةدم مسةةةةةةةةةةةةةريهتم الّتعليميّةةةةةةةةةةةةة

اخليةةةةةةةةةةةةةةارات أمةةةةةةةةةةةةةةامهم وإعةةةةةةةةةةةةةةةانتهم علةةةةةةةةةةةةةةى اختيةةةةةةةةةةةةةةار ا ةةةةةةةةةةةةةةةاالت ادلناسةةةةةةةةةةةةةةبة لقةةةةةةةةةةةةةةدراهتم وميةةةةةةةةةةةةةةةوذلم، 
ويهةةةةةةةةةةةةةةدف كةةةةةةةةةةةةةةذل  إىل متةةةةةةةةةةةةةةابعتهم بصةةةةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةةةة للوقةةةةةةةةةةةةةةوف علةةةةةةةةةةةةةةى تقةةةةةةةةةةةةةةّدمهم الّدراسةةةةةةةةةةةةةةي 
ووصةةةةةةةةةةةةةةةةةوذلم إىل ادلعةةةةةةةةةةةةةةةةةارف، والّتطةةةةةةةةةةةةةةةةةّور العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةي، وهتةةةةةةةةةةةةةةةةةتّم اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة بتقةةةةةةةةةةةةةةةةةدًن اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 

 م(.6102)الّدوسر ،  ذو  االحتياجات اخلاصة األكادميّية اخلاصة للطّلبة

 تجربة جامعة مااليا .4
علةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةّدة أسةةةةةةةةة  أبرزهةةةةةةةةةا8 تشةةةةةةةةةةجي   يةةةةةةةةةاتقةةةةةةةةةوم عمليةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي يف جامعةةةةةةةةةة ماال

اذ قةةةةةةةةةةةةرارات بصةةةةةةةةةةةةورة مسةةةةةةةةةةةةتقلة، وتنميةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةدراهتم، ومهةةةةةةةةةةةةاراهتم ادلختلفةةةةةةةةةةةةة، الطّلبةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى اخّتةةةةةةةةةةةة
والعمةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةى بنةةةةةةةةةةةاء لقةةةةةةةةةةةتهم بأنفسةةةةةةةةةةةهم للّتغلةةةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةةةى الّصةةةةةةةةةةةعوبات الّةةةةةةةةةةةيت قةةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةواجههم 
خةةةةةةةةةةةةةةالل مسةةةةةةةةةةةةةةريهتم الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةةة، إضةةةةةةةةةةةةةةافة إىل البحةةةةةةةةةةةةةةث عةةةةةةةةةةةةةةن الطّرائةةةةةةةةةةةةةة  الكفيلةةةةةةةةةةةةةةة إلحةةةةةةةةةةةةةةداث 
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تخللهةةةةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةةةةدمات ة الّةةةةةةةةةةةةةيت تتغيةةةةةةةةةةةةةريات إجيابيّةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةيهم عةةةةةةةةةةةةةن جريةةةةةةةةةةةةة  العمليةةةةةةةةةةةةةات اإلرشةةةةةةةةةةةةةاديّ 
 .م(6102)الدوسر ،  عالجّية يف حال احتياجهم إليها

ة بتةةةةةةةةوفري العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن وتقةةةةةةةةّدم اجلامعةةةةةةةةة خةةةةةةةةدمات خاصةةةةةةةةة للطّلبةةةةةةةةة ذو  االحتياجةةةةةةةةات اخلاّصةةةةةةةة
ة  ةةةةةةةم حسةةةةةةةب نةةةةةةةوع اإلعاقةةةةةةةة، ويقةةةةةةةوم ادلرشةةةةةةةد مبسةةةةةةةاعدة الطّالةةةةةةةب ذ  اإلعاقةةةةةةةة اخلةةةةةةةدمات اخلاّصةةةةةةة

مةةةةةةة  اجلةةةةةةةامعي واخلةةةةةةةارجي، ومةةةةةةةن أهةةةةةةةّم أنةةةةةةةواع علةةةةةةةى ختطةةةةةةةي إعاقتةةةةةةةه، ليصةةةةةةةبح عضةةةةةةةو ا فعةةةةةةةاال  يف ا ت
اإلرشةةةةةةةةةاد الّةةةةةةةةةيت يقةةةةةةةةةّدمها قسةةةةةةةةةم اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي باجلامعةةةةةةةةةة8 اإلرشةةةةةةةةةاد الفةةةةةةةةةرد ، واجلمةةةةةةةةةاعي، 

ة، وخةةةةةةةدمات إرشةةةةةةةةاديّة عةةةةةةة  اإلنّتنةةةةةةةةت، ة االستكشةةةةةةةةافيّ واإلرشةةةةةةةاد الةةةةةةةوظيفي، وورش العمةةةةةةةةل ادلهنيّةةةةةةة
ميّةةةةةةةةة، وورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل أكادمييّةةةةةةةةة ة، وتةةةةةةةةوفري حلرفةةةةةةةةة ادلصةةةةةةةةادر العلوبةةةةةةةةرامج تنميةةةةةةةةة ادلهةةةةةةةةارات الّطالبيّةةةةةةةة

 للّتميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز، وورش عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لتأهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الطّلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ادلتميّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزين دلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة زمالئهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
(www.um.edu.my.) 

 (Longwood university)تجربة جامعة لونج وود  .5
م، يوجةةةةةةةةةةةةةد 2617ة، تأسسةةةةةةةةةةةةت عةةةةةةةةةةةةام ة بواليةةةةةةةةةةةةة فرجينيةةةةةةةةةةةةا األمريكيّةةةةةةةةةةةةوهةةةةةةةةةةةةي جامعةةةةةةةةةةةةة حكوميّةةةةةةةةةةةة

ص أكةةةةةةةةةةةةةةةةادميي دلرحلةةةةةةةةةةةةةةةةة البكةةةةةةةةةةةةةةةةالوريوس وتقةةةةةةةةةةةةةةةةّدم بةةةةةةةةةةةةةةةةرامج ( ختّصةةةةةةةةةةةةةةةة200أكثةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةن ) ةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 ة، ويوجةةةةةةةةةةةةةةةد باجلامعةةةةةةةةةةةةةةةة مركةةةةةةةةةةةةةةةز  دراسةةةةةةةةةةةةةةةات عليةةةةةةةةةةةةةةةا يف عةةةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةةةن الّتخّصصةةةةةةةةةةةةةةةات األكادمييّةةةةةةةةةةةةةةة

ة علةةةةةةةةةةةى ادلوقةةةةةةةةةةة  اإللكةةةةةةةةةةةّتوين للجامعةةةةةةةةةةةة لإلرشةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةادميي، ومّت ختصةةةةةةةةةةةيص صةةةةةةةةةةةفحة تفاعليّةةةةةةةةةةة
لإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي،  ة، ودليةةةةةةةةةةةةل الطّالةةةةةةةةةةةةبالّةةةةةةةةةةةةيت حتتةةةةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةةةةى كافةةةةةةةةةةةةة الّنمةةةةةةةةةةةةاذج اإلرشةةةةةةةةةةةةاديّ 

ومةةةةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةةةةرز أهةةةةةةةةةةةةةداف ادلركةةةةةةةةةةةةز8 تةةةةةةةةةةةةوفري خةةةةةةةةةةةةةدمات عاليةةةةةةةةةةةةة اجلةةةةةةةةةةةةودة فيمةةةةةةةةةةةةةا يتعلّةةةةةةةةةةةة  باإلرشةةةةةةةةةةةةةاد 
األكةةةةةةةةةةةةادميي، وتةةةةةةةةةةةةوفري فةةةةةةةةةةةةةرص وظيفيّةةةةةةةةةةةةة وتدريبيّةةةةةةةةةةةةةة، وتقةةةةةةةةةةةةدًن ادلسةةةةةةةةةةةةةاعدة يف الّتخطةةةةةةةةةةةةيي ادلهةةةةةةةةةةةةةين 
والةةةةةةةةةةةةوظيفي للطّالةةةةةةةةةةةةب، ويةةةةةةةةةةةةتّم ختصةةةةةةةةةةةةيص مرشةةةةةةةةةةةةد للطّالةةةةةةةةةةةةب، وذلةةةةةةةةةةةة  يتطلةةةةةةةةةةةةب زيارتةةةةةةةةةةةةه ادلوقةةةةةةةةةةةة  

رابةةةةةةةةةةةةةي معةةةةةةةةةةةةةنّي، ليتعةةةةةةةةةةةةةّرف علةةةةةةةةةةةةةى مرشةةةةةةةةةةةةةد ، كمةةةةةةةةةةةةةا أّن اجلامعةةةةةةةةةةةةةة  اإللكةةةةةةةةةةةةةّتوين بالّضةةةةةةةةةةةةةغي علةةةةةةةةةةةةةى
اإلرشةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةادميي مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل مواقةةةةةةةةةةة  الّتواصةةةةةةةةةةةل االجتمةةةةةةةةةةةاعي كتةةةةةةةةةةةويّت،  اتتقةةةةةةةةةةةّدم خةةةةةةةةةةةدم
 (.م1021ابن زرعة، ) (Twitter & Facebookوفي  بو  )

http://www.um.edu.my/
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، فقةةةةةةد الحظةةةةةةا يف رلةةةةةةال اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي هةةةةةةذ  الّتجةةةةةةارب نْي مةةةةةةن خةةةةةةالل اسةةةةةةتعراض البةةةةةةاحثةَ 
ة احلديثةةةةةة يف هةةةةةةذا ادلضةةةةةةمار، اهةةةةةةات الّّتبويّةةةةةةنسةةةةةةجام ا كبةةةةةري ا بةةةةةةني تلةةةةةة  الّتجةةةةةارب واالجّ أّن هنالةةةةة  ا

تسةةةةةةاعد  مسةةةةةةتمرة   توجيهيّةةةةةةة   عمليةةةةةةة  حيةةةةةةث إّن أكثرهةةةةةةا أّكةةةةةةدت علةةةةةةى أّن اإلرشةةةةةةاد األكةةةةةةادميي تعةةةةةةّد 
الطّلبةةةةةة علةةةةةى حتقيةةةةة  أهةةةةةدافهم الّتعليميّةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل ادلتابعةةةةةة الّدقيقةةةةةة والفاحصةةةةةة ألحةةةةةواذلم بصةةةةةفة 

 وأّن مةةةةةةن أبةةةةةةرز مسةةةةةةؤوليات ادلرشةةةةةةد األكةةةةةةادميي ة،وتقةةةةةةّدمهم األكةةةةةةادميي بصةةةةةةفة خاّصةةةةةةة، عاّمةةةةةة
مسةةةةةةاعدة الطّالةةةةةةب علةةةةةةى اكتشةةةةةةاف جاقاتةةةةةةه وقدراتةةةةةةه، ومسةةةةةةاعدته يف عمليةةةةةةات اختيةةةةةةار  ادلقةةةةةةّررات 
يف كةةةةّل فصةةةةل دراسةةةةّي مبةةةةا يّتفةةةة  مةةةة  الّنظةةةةام األكةةةةادميي، ومعاونتةةةةه علةةةةى الّتغلةةةةب علةةةةى ادلشةةةةكالت 

عليميّةةةةة، وتعريفةةةةه بةةةةادلتغرّيات الّةةةةيت قةةةةد تواجههةةةةا، وكيفيةةةةة الّتكيّةةةةف مةةةة  احليةةةةاة الّةةةةيت تعرقةةةةل مسةةةةريته التّ 
 اجلامعّية.

واجلةةةةةةةةةدير بالةةةةةةةةةذّكر أّن الّتجةةةةةةةةةارب أّكةةةةةةةةةدت علةةةةةةةةةى أّن عمليةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي يفةةةةةةةةةّتض أن 
تكةةةةةةون عمليةةةةةةة مسةةةةةةتمرة مةةةةةةن حةةةةةةني قبةةةةةةول الطّالةةةةةةب يف اجلامعةةةةةةة حةةةةةةّت اسةةةةةةتكمال متطلبةةةةةةات ختّرجةةةةةةه 

تخصةةةةةيص مركةةةةةز أو وحةةةةةدة لإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي بقصةةةةةد اإلشةةةةةراف علةةةةةى  منهةةةةةا، واهتمةةةةةت بعضةةةةةها ب
كافةةةةةةةة بةةةةةةةرامج اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي واخلةةةةةةةدمات ادلقّدمةةةةةةةة للطّلبةةةةةةةة يف اجلامعةةةةةةةة، وبتوظيةةةةةةةف خةةةةةةةدمات 

 ة يف هذا ا ال، لتسهيل الّتواصل بني ادلرشدين وجلبتهم بصفة مستمرة.إلكّتونيّ 

 طان زين العابدينلمقترحات لتطوير اإلرشاد األكاديمي بجامعة الس  

ةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةب  يقّدم الباحثةةةةةةةةةةةةان بعةةةةةةةةةةةةإ ادلقّتحةةةةةةةةةةةةات الّةةةةةةةةةةةةيت ست سةةةةةةةةةةةةهم يف تطةةةةةةةةةةةةوير ،تأسيس 
للّتطبيةةةةةةةةةة  الفّعةةةةةةةةةةال لنظةةةةةةةةةةام اإلرشةةةةةةةةةةاد اإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي جبامعةةةةةةةةةةة الّسةةةةةةةةةةلطان زيةةةةةةةةةةن العابةةةةةةةةةةدين، 

ني بضعطةةةةةةةةةةةائهم مقةةةةةةةةةةةابال  األكةةةةةةةةةةةادميي يف اجلامعةةةةةةةةةةةة، فضنّةةةةةةةةةةةه ينبغةةةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةةةجي  ادلرشةةةةةةةةةةةدين األكةةةةةةةةةةةادمييّ 
كةةةةةةةةةةةةون دافع ةةةةةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةةةةةم لإلسةةةةةةةةةةةةهام يف تقةةةةةةةةةةةةدًن خةةةةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي للطّلبةةةةةةةةةةةةة مادي ةةةةةةةةةةةةا، لي

 على أحسن خي وأكمل هي ة.
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تسةةةةةةةهم يف تطةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي باجلامعةةةةةةةة، لعّلهةةةةةةةا  مقّتحةةةةةةةات  هنةةةةةةةا ن و البةةةةةةةاحثيعةةةةةةةرض و 
 وهي كما يلي8

 كون مهامه كما يلي:تيات الجامعة، لتحديد مرشد عام في كل  كل   (1
  ني، ومتابعة ما يرف  إليه من حاالت.ادلرشدين األكادمييّ اإلشراف العام على 
   لتعريفهم بنظام الكّلية دراسي   استقبال الطّلبة اجلدد، والّّتحيب  م م  بداية كّل فصل ،

 واجلامعة بشكل عام.
  ّدري  يف كّل كّليات توزي  الطّلبة توزيع ا عادال  حسب الّتخّصص بني أعضاء هي ة الت

 اجلامعة.
 ني وحّل مشكالهتا، أو رفعها إىل احلاالت ادلرسلة إليه من ادلرشدين األكادمييّ  استقبال

ية إذا احتاج األمر إىل سعادة وكيل الكّلية للّشؤون األكادميّية، أو إىل سعادة عميد الكلّ 
 ذل .

 كون له مهام فني ة، وإداري ة، وتنظيمي ة:تتحديد مرشد خاص للط لبة، و  (2
. مهام المرشد الفني ة:   ينبغي أن تشتمل على ما يلي8أوالا

إعداد ملف خاص لكّل جالب من الطّلبة اّلذين حتت إشرافه، وينبغي أن  تو  ادللف على   .أ 
كّل ما له صلة بالطّالب كاستمارة بيانات الطّالب، وقائمة مقّررات الّتخصص الّدراسي ادلؤّدية 

سجيل، ونسخة حديثة من الّسجل األكادميي، والولائ  للّتخرج من القسم، واستمارات التّ 
 ة األخر  كاستمارة احلذف واإلضافة، وحلريها.اإلداريّ 

توجيه الطّالب عند احلاجة إىل من يستطي  اإلجابة عن استفساراته يف قضايا ختّصه ومن  .ب 
 أمثلتها8

  ،ملء استمارة  ويتمّ عملية تسجيل ادلقّررات8 يدرس ادلرشد األكادميي ملف الطّالب، وختّصصه
 ة بكّل جالب قبل موعد تسجيله.الّتسجيل اخلاصّ 
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  اختيار ادلقّرر8 على ادلرشد االستعانة بقائمة مقّررات الّتخّصص الّدراسي ألناء مساعدة الطّلبة
يف اختيار مقّرراهتم، وعليه الّتأّكد عند تسجيل مقّررات الطّالب من ادلقّررات اّليت ذلا ادلتطلبات 

 ، حيث إنّه لن يسمح للطّالب بتسجيل مقّرر   ينجح يف متطلب ساب .الّسابقة
  معرفة احلد األدىن واألقصى من الّساعات ادلعتمدة اّليت يسمح للطّالب بتسجيلها )العبء

 الّدراسي للطّالب(.
  اجلدول الّدراسي8 على ادلرشد الّتأّكد من أّن الطّلبة يعرفون ادلكان والّزمان اّلذ  تبدأ فيه

ة، ومن عدم وجود أّ  تعارض يف مواعيد جدول الطّالب اضرات، واألنشطة الّتعليميّ احمل
 الّدراسي.

  شرح متطلبات الّتخرج8 يشرح للطّلبة ما يتعنّي عليهم اجتياز  من ادلقّررات الّدراسّية، وساعاهتا
 للحصول على الّدرجة.

لّدراسي حسب معدالهتم الفصلّية تقييم األداء8 على ادلرشد أن يعني الطّلبة يف حتّمل عب هم ا .ج 
والّّتاكمّية حبيث يستطي  الطّالب اّلذ  يكون معدله الّّتاكمي حتت ادلالحظة األكادميّية أن 
يرف  معدله، إلزالة هذا الوض ، وجيب على ادلرشد األكادميي أن يوّضح للطّالب أّن ادلالحظة 

الستمرار يف الّدراسة باحلّد األدىن من األكادميّية ليست عقاب ا، بل إّ ا دتّكن الطّالب من ا
عبء الّساعات ادلسموح بتسجيلها، دلساعدته يف حتسني أدائه، وإ اء الّتخّصص مبستو  

 مقبول.
 وينبغي أن تشتمل على ما يلي8ثانياا: مهام المرشد اإلداري ة: 

 :بعد  على ادلرشد مساعدة الطّالب يف حالة رحلبته يف تغيري الّتخّصص، تغيير التخص ص
ة بذل  وقوفه على أهّم أسبابه، ودراسة ادلوضوع م  الطّالب، وبعد مراعاة الّشروط اخلاصّ 

 يف الكّلية.
 :ومن ادلعتاد أن يشعر الطّلبة اّلذين يواجهون مشكالت أكادميّية باخلوف  الت حويل

دًن العون ويطلبون الّتحويل، وأحيان ا يكون مثل هؤالء الطّلبة حباجة فقي إىل الّطمأنينة، وتق
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ذلم بتزويدهم مبهارات الّتعّلم اجلّيد، ينبغي أن يكون دور ادلرشد يف مثل هذا واضح ا، 
 أل،ّيته يف مسريات الطّالب الّتعليمّية. 

 :على ادلرشد توزي  الّنموذج ادلعّد للحذف أو اإلضافة على  حذف المقر رات وإضافتها
لهم األصلي خالل الفّتة الّزمنية احملّددة الطّلبة اّلذين يرحلبون بضجراء تعديالت على تسجي

 لذل .
 :على ادلرشد توقي  االستمارة للطّلبة الرّاحلبني يف االنسحاب من  االنسحاب من مقر ر

مقّرر خالل الفّتة الّزمنية احملّددة، و صلون على عالمة )منسحب( يف سجلهم الّدراسي، 
 ة.واعتماد هذا الّنموذج من إدارة الكّلية ادلعنيّ 

 :على ادلرشد تعّرف أسباب حلياب الطّلبة اّلذين حتت إشرافه، ومساعدهتم  غياب الطالب
معنوي ا يف ذل ، دلا يّتّتب على كثرة حليا م حرما م من دخول االمتحان، واعتبارهم 

 الرّاسبني يف ادلقّرر.
 :ح وهو انسحاب مؤّقت لفّتة زمنّية زلّددة، إذ يسم الت أجيل واالنقطاع عن الد راسة

للطّالب الّتقّدم بطلب تأجيل الّدراسة ألسباب مقنعة، على ادلرشد أن يؤّد  دور  مبساعدة 
الطّالب من خالل تقدًن استمارة تأجيل الّدراسة إىل الوحدة ادلختصة بذل  يف الكّلية 

 ة.ادلعنيّ 
 :ويقصد به مغادرة دائمة الكّلية دون إمكانية العودة إليها، إاّل  االنسحاب من الجامعة

ة تقّدرها الكّلية، على ادلرشد أن يؤّد  دور  يف ذل  من خالل يف حاالت نادرة وخاصّ 
 تقدًن استمارة إخالء الطّرف من الكّلية، فاجلامعة.

 وينبغي أن تشتمل على ما يلي8ة: ثالثاا. مهام المرشد الت نظيمي  

يستطي  ادلرشد األكادميي مّد يد العون إىل الطّلبة دلواجهة ادلشكالت  المشكالت:حل   .أ 
اّليت تتعّل  بتخّصصاهتم، وذل  من خالل حتديد أسبا ا، واقّتاح احللول ادلناسبة ذلا، ومن 

 تل  ادلشكالت8
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 :وكيفية قضاء وقت ،وتتناول أّ  جزء من ادلقّرر يتطلب االهتمام األك  إدارة المقر ر 
 وحلريها. ،دراسة ادلقّرر

 :هل يعي الطّلبة الوقت اّلذ  تتطلبه الّدراسة؟ وهل يهدرون أوقاهتم؟ وما  إدارة الوقت
 أولوياهتم؟ وكيف يوّزعون األوقات ادلكاف ة دلقّرراهتم؟ وحلريها.

 :هل يواجه الطّلبة صعوبات من ادلادة أو  العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة
 ادلدّرس؟

  هل يذاكرون؟ وكيف؟ ومّت؟ وأين؟ م  عرض مقّتحات  ات الد راسة وعاداتها:مهار
 مذاكرهتم.إسّتاتيجيات لتحسني 

 :هل يعاين الطّلبة من قل  االمتحانات؟ وكيف يتعاملون م   مهارات خاصة باالمتحانات
 للّدخول يف االمتحانات؟ وحلريها. اذل ؟ وهل ميلكون ادلهارات األساسّية استعداد  

زمةتشجيع  .ب  لزيادة قدراهتم اّليت تؤّهلهم لالستمرار يف  الط لبة على القيام بالت رتيبات الال 
 ة ذلم.مقّرر ما، وإدرا  هذا الوض ، وتقدًن ادلساعدة اإلضافيّ 

 ، وتكون مهامها كما يلي8ة في كل يات الجامعة لإلرشاد األكاديميفتح وحدة خاص   (3
  ادلساعدة، واّليت تكون زلالة من األقسام العلمّية متابعة احلاالت اّليت ترد إليها لطلب

 بالكّلية.
 . حصر ادلتعثرين دراسي ا يف كّل فصل دراسي، واالجتماع  م للوقوف على أسباب ذل 
  ّة يف كّل عام حصر ادلنقطعني دراسي ا لفّتات توجب حرما م من دخول االختبارات الّنهائي

 ة األكادميّية بالكّلية ادلعنية.ودراستها، والّتوصية بشأ م إىل الّلجن
  إصدار أدلة وكتيبات تعريفّية وإرشاديّة تثقيفّية لعموم الطّلبة حلّثهم على الّسلوكيات

 اإلجيابّية.
 .احلضور وادلشاركة يف كافة فعاليات استقبال الطّلبة ادلستجدين 
  ّة، واقّتاح حلول ذلا.عقد لقاءات دلناقشة ادلشكالت اّليت تواجه الطّلبة يف مسرياهتم الّتعليمي 
 .حتديد خي ساخن الستقبال مكادلات الطّلبة اذلاتفّية 
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 .توفري بريد إلكّتوين للّتواصل معهم 
 ما يلي8تتضمن  ،مجاالت وحدة اإلرشاد األكاديمي (4

ة، يهةةةةةةةةةةةةةةةدف إىل تنميةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةيم وادلبةةةةةةةةةةةةةةةادئ اإلسةةةةةةةةةةةةةةةالميّ  اإلرشووووووووووووووواد الووووووووووووووود يني واألخالقوووووووووووووووي:
ادلناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة لّت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ادلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةادئ واألخةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  إىل  واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل والطّرائةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العلميّةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 شلارسات سلوكّية لد  الطّلبة.
يهةةةةةةةةةةةةدف إىل متابعةةةةةةةةةةةةة حتصةةةةةةةةةةةةيل الطّلبةةةةةةةةةةةةة وتةةةةةةةةةةةةوجيههم لرفةةةةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةةةةتواهم  اإلرشوووووووووووواد الت عليمووووووووووووي:

األكةةةةةةةةةةةةادميي، وتعةةةةةةةةةةةةّرف أسةةةةةةةةةةةةباب التّةةةةةةةةةةةةأخر الّدراسةةةةةةةةةةةةي إن وجةةةةةةةةةةةةد، وهنةةةةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةةةةدد  مةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةرامج 
خطةةةةةةةةةةةةةةةوت إجةةةةةةةةةةةةةةةراء األحبةةةةةةةةةةةةةةةاث اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةاد الّتعليمةةةةةةةةةةةةةةةي منهةةةةةةةةةةةةةةةا8 جرائةةةةةةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةةةةةةتذكار اجليّةةةةةةةةةةةةةةةد، و 

العلميّةةةةةةةةةةةةة، ورعايةةةةةةةةةةةةة ادلتفةةةةةةةةةةةةّوقني، ومتابعةةةةةةةةةةةةة ادلتةةةةةةةةةةةةأّخرين دراسةةةةةةةةةةةةي ا، ومتابعةةةةةةةةةةةةة متكةةةةةةةةةةةةّرر  الّرسةةةةةةةةةةةةوب، 
 وحصر متكّرر  الغياب، ودراسة العقبات اّليت تعّو  مسريهتم الّتعليمّية.

يهةةةةةةةةةةةةةةةدف إىل مسةةةةةةةةةةةةةةةاعدة الطّلبةةةةةةةةةةةةةةةة الختيةةةةةةةةةةةةةةةار مسةةةةةةةةةةةةةةةتقبلهم الةةةةةةةةةةةةةةةوظيفي  اإلرشووووووووووووووواد الوووووووووووووووو يفي:
هتم وميةةةةةةةةةةةةةوذلم، وذلةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةالل تعةةةةةةةةةةةةةريفهم بالّتخّصصةةةةةةةةةةةةةات حسةةةةةةةةةةةةةب قةةةةةةةةةةةةةدراهتم واجاهةةةةةةةةةةةةةا

 اّليت حتتاج إليها سو  العمل وبدرجاهتا ادلتفاوتة.
ة للطّلبةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل الّرعايةةةةةةةةةةة يهةةةةةةةةةةدف إىل تقةةةةةةةةةةدًن ادلسةةةةةةةةةةاعدة الّنفسةةةةةةةةةةيّ  اإلرشوووووووووواد النفسووووووووووي:

ة ادلباشةةةةةةةةةةةةرة والّةةةةةةةةةةةةيت تّتكةةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةةى فهةةةةةةةةةةةةم شخصةةةةةةةةةةةةّية الطّالةةةةةةةةةةةةب وقدراتةةةةةةةةةةةةه، واسةةةةةةةةةةةةتعداداته، الّنفسةةةةةةةةةةةةيّ 
ة، واجلسةةةةةةةةةةةةةمّية، تبصةةةةةةةةةةةةةري  بادلرحلةةةةةةةةةةةةةة الّسةةةةةةةةةةةةةنّية الّةةةةةةةةةةةةةيت ميةةةةةةةةةةةةةّر  ةةةةةةةةةةةةةا، ومتطلباهتةةةةةةةةةةةةةا الّنفسةةةةةةةةةةةةةيّ وميولةةةةةةةةةةةةةه، و 

واالجتماعيّةةةةةةةةةةةةةةة، ومسةةةةةةةةةةةةةةةاعدته علةةةةةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةةةةةةّل مشةةةةةةةةةةةةةةكالته، ويشةةةةةةةةةةةةةةةمل رلموعةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةة امج  
ة، وكيفيةةةةةةةةةةةةة مواجهةةةةةةةةةةةةة القلةةةةةةةةةةةة  يف فةةةةةةةةةةةةّتة كدراسةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةاالت الطّلبةةةةةةةةةةةةة ذو  الّصةةةةةةةةةةةةعوبات اخلاّصةةةةةةةةةةةة

 االمتحانات.
بعإ لةةةةةةةةةةةةةةةطّلبةةةةةةةةةةةةةةة، وتةةةةةةةةةةةةةةةوعيتهم مةةةةةةةةةةةةةةن الّتعةةةةةةةةةةةةةةرض يهةةةةةةةةةةةةةةةدف إىل وقايةةةةةةةةةةةةةةة ال اإلرشوووووووووووووواد الوقووووووووووووووائي:

ة والّةةةةةةةةةةةيت قةةةةةةةةةةةد تّتتةةةةةةةةةةةب عليهةةةةةةةةةةةا ادلشةةةةةةةةةةةكالت الّدراسةةةةةةةةةةةّية أو الّصةةةةةةةةةةةحّية أو الّنفسةةةةةةةةةةةّية أو االجتماعيّةةةةةةةةةةة
بعةةةةةةةةةةةةإ ادلمارسةةةةةةةةةةةةات الّسةةةةةةةةةةةةلبية، والعمةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةى إزالةةةةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةةةةبا ا، وتةةةةةةةةةةةةدريب الطّالةةةةةةةةةةةةب وتنميةةةةةةةةةةةةة 

ويشةةةةةةةةةةةةةةةمل ة، ة والّشخصةةةةةةةةةةةةةةةيّ ة واخللقيّةةةةةةةةةةةةةةةقناعتةةةةةةةةةةةةةةه الّذاتيةةةةةةةةةةةةةةةة، واحلفةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةى مقّوماتةةةةةةةةةةةةةةةه الّدينيّةةةةةةةةةةةةةةة
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اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد الوقةةةةةةةةةةةةةةائي رلموعةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةة امج كتبصةةةةةةةةةةةةةةري الطّلبةةةةةةةةةةةةةةة بنظةةةةةةةةةةةةةةام الكّليةةةةةةةةةةةةةةة واللّةةةةةةةةةةةةةةوائح 
اجلامعيّةةةةةةةةةةةةةة، والّتوعيةةةةةةةةةةةةةة بأضةةةةةةةةةةةةةرار ادلخةةةةةةةةةةةةةّدرات، والتّةةةةةةةةةةةةةدخني8 أضةةةةةةةةةةةةةرار  وجرائةةةةةةةةةةةةة  اإلقةةةةةةةةةةةةةالع عنةةةةةةةةةةةةةه، 

 وحلريها.

 البحث خالصة

ة، واإلداريّةةةةةةةةةةةةةةةة ادلسةةةةةةةةةةةةةةةاندة إّن اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةادميي يعةةةةةةةةةةةةةةةّد أحةةةةةةةةةةةةةةةد أهةةةةةةةةةةةةةةةّم اخلةةةةةةةةةةةةةةةدمات الّّتبويّةةةةةةةةةةةةةةة
ليةةةةةةةةةة الّّتبويّةةةةةةةةةة باجلامعةةةةةةةةةة، إذ مةةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةةه يتخطةةةةةةةةةى الطّالةةةةةةةةةب العقبةةةةةةةةةات الّةةةةةةةةةيت قةةةةةةةةةد تعةةةةةةةةةّتض للعم

مسةةةةةةةةةةةةةةريته الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةةة، وال يقتصةةةةةةةةةةةةةةر دور اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةادميي علةةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةاعدة الطّالةةةةةةةةةةةةةةب يف 
ة، إىل حةةةةةةةةةةةةّل مشةةةةةةةةةةةةكالته العاّمةةةةةةةةةةةة اهاضةةةةةةةةةةةةوء قدراتةةةةةةةةةةةةه وميولةةةةةةةةةةةةه يف احملةةةةةةةةةةةةيي الّدراسةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةل يتعةةةةةةةةةةةةدّ 

  يةةةةةةةةةةةةةةةؤّد  إىل حتقيةةةةةةةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةةةةةةةةداف العمليةةةةةةةةةةةةةةةة وتعةةةةةةةةةةةةةةةديل سةةةةةةةةةةةةةةةلوكه إىل األحسةةةةةةةةةةةةةةةن، وهةةةةةةةةةةةةةةةذا بةةةةةةةةةةةةةةةدور 
لةةةةةةةةةةةةةةةذا أولةةةةةةةةةةةةةةةت اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةات العربيّةةةةةةةةةةةةةةةة واألجنبيّةةةةةةةةةةةةةةةة اهتمام ةةةةةةةةةةةةةةةا ملحوظ ةةةةةةةةةةةةةةةا باإلرشةةةةةةةةةةةةةةةاد  الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةةةة،

الطّلبةةةةةةةةةةةةة منهةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةا تعةةةةةةةةةةةةود إىل  األكةةةةةةةةةةةةادميي، حيةةةةةةةةةةةةث إّن هنةةةةةةةةةةةةا  فروق ةةةةةةةةةةةةا فرديّةةةةةةةةةةةةة متعةةةةةةةةةةةةّددة بةةةةةةةةةةةةني
ة الّةةةةةةةةةةةةةةةةيت يّتتةةةةةةةةةةةةةةةةب عليهةةةةةةةةةةةةةةةةا ادلقةةةةةةةةةةةةةةةةدرة االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةاعي، والقةةةةةةةةةةةةةةةةدرات العقليّةةةةةةةةةةةةةةةة  البي ةةةةةةةةةةةةةةةةة، وادلسةةةةةةةةةةةةةةةةتو 

الّتعليميّةةةةةةةةةةةةةة، واالسةةةةةةةةةةةةةتيعاب، واالخةةةةةةةةةةةةةتالف يف رحلبةةةةةةةةةةةةةاهتم، وميةةةةةةةةةةةةةوذلم، ودوافعهةةةةةةةةةةةةةم، فضةةةةةةةةةةةةةال  عةةةةةةةةةةةةةن 
 ة ادلعتمدة.تطّور نظم الّتعليم اجلامعي بعد األخذ بنظام الّساعات الّدراسيّ 

قةةةةةد حظةةةةةي اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي باهتمةةةةةام القةةةةةائمني عليهةةةةةا  جامعةةةةةة السةةةةةلطان زيةةةةةن العابةةةةةدينويف 
د أّن تطبيقةةةةةةةةه مةةةةةةةةا زال زلةةةةةةةةدود ا، إذ ال تتةةةةةةةةوّفر يف دلالحةةةةةةةة  لواقعةةةةةةةةه جيةةةةةةةةيف سلتلةةةةةةةةف كّلياهتةةةةةةةةا، إاّل أّن ا

بةةةةةضدارة القضةةةةةايا ادلتعّلقةةةةةة باإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي، فضةةةةةال  عةةةةةن  يهةةةةةتمّ اجلامعةةةةةة وحةةةةةدة أو مركةةةةةز خةةةةةاص 
ة، والّتنظيميّةةةةةة مةةةةةا قةةةةةد يقلّةةةةةل ة، واإلداريّةةةةةوضةةةةة  خطةةةةةوط عريضةةةةةة تصةةةةةف أدوار ادلرشةةةةةد ومهامةةةةةه الفنيّةةةةة

والّتوجيةةةةةه وادلتابعةةةةةة، لةةةةةذا سةةةةةعى هةةةةةذا البحةةةةةث إىل تقةةةةةدًن مقّتحةةةةةات  مةةةةةن جةةةةةودة أدائهةةةةةم يف اإلرشةةةةةاد
لتطةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةادميي جبامعةةةةةةةةةة الّسةةةةةةةةةلطان زيةةةةةةةةةن العابةةةةةةةةةدين يف ضةةةةةةةةةوء الّتجةةةةةةةةةارب العادليةةةةةةةةةة، 

، معتِمةةةةةَدْين علةةةةةى الّدراسةةةةةات الّةةةةةيت دتحةةةةةورت حةةةةةول الّتحليلةةةةةيّ  واسةةةةةتخدم الباحثةةةةةان ادلةةةةةنهج الوصةةةةةفيّ 



 
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 

ISSN 2289 6325    Bil. 15 2017 (Julai) 
 
 

205 
 

 

قةةةةةةةّدم الباحثةةةةةةةان رلموعةةةةةةةة  مةةةةةةةن ادلقّتحةةةةةةةات ليليّةةةةةةةة مستفيضةةةةةةةة بعةةةةةةةد دراسةةةةةةةة حتو ي، اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادمي
الّةةةةةيت مةةةةةن شةةةةةأ ا أن تسةةةةةهم يف تطةةةةةوير اإلرشةةةةةاد األكةةةةةادميي جبامعةةةةةة الّسةةةةةلطان زيةةةةةن العابةةةةةدين ومةةةةةن 

كةةةةون لةةةةه تيةةةةات اجلامعةةةةة، وختصةةةةيص مرشةةةةد أكةةةةادميي للطّلبةةةةة أبرزهةةةةا8 حتديةةةةد مرشةةةةد عةةةةام يف كةةةةّل كلّ 
ة يف كافةةةةةةةة كّليةةةةةةةات اجلامعةةةةةةةة إىل فةةةةةةةتح وحةةةةةةةدة خاّصةةةةةةة مهةةةةةةةام فنيّةةةةةةةة، وإداريّةةةةةةةة، وتنظيميّةةةةةةةة، باإلضةةةةةةةافة

لإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي تتضةةةةةةةةةةّمن رلاالهتةةةةةةةةةةا اإلرشةةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةّديين، واألخالقةةةةةةةةةةي، واإلرشةةةةةةةةةةاد الّتعليمةةةةةةةةةةي، 
 واإلرشاد الوظيفي، واإلرشاد الّنفسي، واإلرشاد الوقائي.

 يوصةةةةي الباحثةةةةان بضةةةةرورة اإلفةةةةادة مةةةةن نتةةةةائج هةةةةةذا مةةةةا أظهةةةةر  البحةةةةث مةةةةن نتةةةةةائج،وبنةةةةاء  علةةةةى 
تطةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي باجلامعةةةةةةةة، وتشةةةةةةةكيل جلنةةةةةةةة عليةةةةةةةا لإلرشةةةةةةةاد األكةةةةةةةادميي يف  يف البحةةةةةةةث 

كّليةةةةةات اجلامعةةةةةة، وتوظيةةةةةف الّتقنيةةةةةة احلديثةةةةةة وتطبيقاهتةةةةةا ادلختلفةةةةةة كتليجةةةةةرام، وفةةةةةي  بةةةةةو ، وتةةةةةويّت، 
واإلمييةةةةةةةةل )ال يةةةةةةةةد اإللكةةةةةةةةّتوين( وحلريهةةةةةةةةا، لتسةةةةةةةةهيل عمليةةةةةةةةات الّتواصةةةةةةةةل بةةةةةةةةني ادلرشةةةةةةةةدين والطّلبةةةةةةةةة، 

تطةةةةةةةةوير اخلةةةةةةةةدمات يف فةةةةةةةةادة مةةةةةةةةن الّتجةةةةةةةةارب العادليةةةةةةةةة ادلعاصةةةةةةةةرة يف رلةةةةةةةةال اإلرشةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةادميي واإل
 اإلرشاديّة ادلقّدمة لطلبة اجلامعة.

  مراجع البحث

اإلرشةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةادميي جبامعةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةرية نةةةةةةةةةةورة بنةةةةةةةةةةت عبةةةةةةةةةةد م(. 1021) .ابةةةةةةةةةةن زرعةةةةةةةةةةة، سوسةةةةةةةةةةن
الةةةةةةةةةةةةةر ن وسةةةةةةةةةةةةةةبل تطةةةةةةةةةةةةةةوير  مةةةةةةةةةةةةةةن وجهةةةةةةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةةةةةةر الطالبةةةةةةةةةةةةةةات يف الضةةةةةةةةةةةةةةوء التوجهةةةةةةةةةةةةةةات 

 .211-53 ،2،ع12، مجمصر -العلوم الّتبوية. العادلية
م(. اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةةادميي يف مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةةةةةةةيم 1021البةةةةةةةةةةةةةةةةدو ، عبةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةرؤوف.  )

كليةةةةةةةةةةةةةة -رللةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةوم الّتبويةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةايل8 ادلفةةةةةةةةةةةةةاهيم واألهةةةةةةةةةةةةةداف وآليةةةةةةةةةةةةةات التنفيةةةةةةةةةةةةةذ.
  .143-117 ،21ع السودان،-الّتبية جبامعة أم درمان اإلسالمية

 العربيةةةةة اجلامعةةةةة يف األكةةةةادميي اإلرشةةةةاد م(. جربةةةةة1022)الدوسةةةةر ، شةةةةيخة. 
حبةةةث مقةةةدم يف العادليةةةة.  التجةةةارب بعةةةإ يف ضةةةوء الكويةةةت فةةةرع – ادلفتوحةةةة
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النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوة اإلقليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة8 تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادميي يف اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
-11جلامعةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة ادلفتوحةةةةةةةةةةةة، فةةةةةةةةةةةرع سةةةةةةةةةةةلطنة عمةةةةةةةةةةةةان، وادلؤسسةةةةةةةةةةةات التعليميةةةةةةةةةةةة. ا

 أبريل.  11
دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يف ختطةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي بةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج التوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ام(. االجاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الع2763الدوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، صةةةةةةةةةةةةةةةةةةا . )

 .141-124، 23ع رللة رسالة اخلليج العر ،واإلرشاد، 
م(. مشةةةةةةةةةةةةكالت اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي يف كليةةةةةةةةةةةةة الّتبيةةةةةةةةةةةةة 1002رمضةةةةةةةةةةةةان، صةةةةةةةةةةةةالح السةةةةةةةةةةةةيد. )

جامعةةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةةا، مصةةةةةةةةةةةر،  ،رللةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةة الّتبيةةةةةةةةةةةةبسةةةةةةةةةةةلطنة عمةةةةةةةةةةةان8 دراسةةةةةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةةةةةة. 
 .   151 – 276، 37، ع22مج

 القةةةةةةةةةةةةةةاهرة8 عةةةةةةةةةةةةةةا  الكتةةةةةةةةةةةةةةب. .التوجيةةةةةةةةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد النفسةةةةةةةةةةةةةةيم(. 2760زهةةةةةةةةةةةةةةران، حامةةةةةةةةةةةةةةد. )
 1ط

م(. األخطةةةةةةةةةةةاء النا ةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةن الطلبةةةةةةةةةةةة واجلةةةةةةةةةةةدول 1005سةةةةةةةةةةةعادة، جةةةةةةةةةةةودت وعاليةةةةةةةةةةةة، زلمةةةةةةةةةةةد. )
. رللةةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةي يف عمليةةةةةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةادميي وعالقتهةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةبعإ ادلتغةةةةةةةةةةةةةريات

 يوليو. ،1، ع7، مجالعلوم النفسية والّتبوية
م(. الرضةةةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةدمات اإلشةةةةةةةةةةةةةةةراف األكةةةةةةةةةةةةةةةادميي لةةةةةةةةةةةةةةةد  1006سةةةةةةةةةةةةةةةليمان، سةةةةةةةةةةةةةةةعاد. )

جامعةةةةةةةةةةةةةة  ،رللةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةوم الّتبويةةةةةةةةةةةةةة والنفسةةةةةةةةةةةةةيةجةةةةةةةةةةةةةالب جامعةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةلطان قةةةةةةةةةةةةةابوس 
 .16-22، 1، ع7البحرين، مج

م(. مةةةةةةةةةةةةةةد  رضةةةةةةةةةةةةةةا جلبةةةةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةةةةة الّتبيةةةةةةةةةةةةةةة 1004الصةةةةةةةةةةةةةةارمي، عبةةةةةةةةةةةةةةد ا  وزايةةةةةةةةةةةةةةد، كاشةةةةةةةةةةةةةةف. )
كةةةةةةةةةةةةادميي وجبيعةةةةةةةةةةةةة توقعةةةةةةةةةةةةاهتم منةةةةةةةةةةةةه، جبامعةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةلطان قةةةةةةةةةةةةابوس عةةةةةةةةةةةةن اإلشةةةةةةةةةةةةراف األ

 .66-37، 11جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، ع ،رللة كلية الّتبية
م(. واقةةةةةةةةةةةة  االرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي لطلبةةةةةةةةةةةةة 1020عبةةةةةةةةةةةةد العزيةةةةةةةةةةةةز، داليةةةةةةةةةةةةا ورمضةةةةةةةةةةةةان، جيهةةةةةةةةةةةةان. )

رللةةةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةةةات  الدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةا بكليةةةةةةةةةةةة اخلدمةةةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةوان.
 1141، 16ع،3مةةةةةةةةةةةةةةةةجمصةةةةةةةةةةةةةةةر،  -االنسةةةةةةةةةةةةةةةانية يف اخلدمةةةةةةةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةة والعلةةةةةةةةةةةةةةةوم 

-1225.  



 
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 

ISSN 2289 6325    Bil. 15 2017 (Julai) 
 
 

207 
 

 

تطةةةةةةةةةةةةوير خةةةةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي بالكليةةةةةةةةةةةةات م(. 2774الفضةةةةةةةةةةةةالة، فهةةةةةةةةةةةةد يوسةةةةةةةةةةةةف. )
رسةةةةةةةةةةةةةةالة  التطبيقيةةةةةةةةةةةةةة يف دولةةةةةةةةةةةةةةة الكويةةةةةةةةةةةةةت يف إجةةةةةةةةةةةةةةار االجاهةةةةةةةةةةةةةةات العادليةةةةةةةةةةةةةة ادلعاصةةةةةةةةةةةةةةرة.

ماجسةةةةةةةةةةةةةةةةتري حلةةةةةةةةةةةةةةةةري منشةةةةةةةةةةةةةةةةورة، معهةةةةةةةةةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات والبحةةةةةةةةةةةةةةةةوث الّتبويةةةةةةةةةةةةةةةةة، جامعةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 القاهرة.

م(. اجاهةةةةةةةةةةةةات جلبةةةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةةةة مؤتةةةةةةةةةةةةة ضلةةةةةةةةةةةةو 1003احملاميةةةةةةةةةةةةد، شةةةةةةةةةةةةاكر، وعربيةةةةةةةةةةةةات، أ ةةةةةةةةةةةةد. )
رللةةةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةةةوم الّتبويةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةةةةةادميي وعالقتةةةةةةةةةةةةةةةةه بتكةةةةةةةةةةةةةةةةيفهم الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةي. 

 .247-231، 2، ع4جامعة البحرين، مج ،والنفسية
م(. خصةةةةةةةةةةةائص ادلرشةةةةةةةةةةةد األكةةةةةةةةةةةادميي كمةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةدركها جلبةةةةةةةةةةةة  1002احملبةةةةةةةةةةةوب، عبةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةر ن. )

كليةةةةةةةةةةةةة الّتبيةةةةةةةةةةةةة جبامعةةةةةةةةةةةةة ادللةةةةةةةةةةةة  فيصةةةةةةةةةةةةل. ا لةةةةةةةةةةةةة العلميةةةةةةةةةةةةة جبامعةةةةةةةةةةةةة ادللةةةةةةةةةةةة  فيصةةةةةةةةةةةةل، 
 .13، 2، ع1، مجالعلوم اإلنسانية واإلدارية

م(. وظةةةةةةةةةةةةائف اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةةةةةادميي كمةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةرا  2777النةةةةةةةةةةةةاجم، سةةةةةةةةةةةةعد وموسةةةةةةةةةةةةى، سةةةةةةةةةةةةعد. )
يات دراسةةةةةةةةةةةةةية وختصصةةةةةةةةةةةةةات أكادمييةةةةةةةةةةةةةة سلتلفةةةةةةةةةةةةةة يف كليةةةةةةةةةةةةةة الّتبيةةةةةةةةةةةةةة الطلبةةةةةةةةةةةةةة يف مسةةةةةةةةةةةةةتو 

مةةةةةةةةةةةةج ، التعةةةةةةةةةةةةاون رللةةةةةةةةةةةةةيف جامعةةةةةةةةةةةةة ادللةةةةةةةةةةةة  فيصةةةةةةةةةةةةل يف ادلملكةةةةةةةةةةةةة الغربيةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةعودية. 
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